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 2                    ابن سينا- املنطق

  

 املدخل

 املقالة األوىل

  املنطق املقالة األوىل من الفن األول من اجلملة األوىل وهي يف علم

  الفصل األول

 يف اإلشارة إىل ما يشتمل عليه الكتاب

 وبعد محد اهللا، والثناء عليه كما هو أهله،: عبد اهللا بن سينا، أحسن اهللا إليه لشيخ الرئيس أبو علي احلسني بنقال ا

يمهلَنا الزمان إىل ختمه،  والصالة على نبيه حممد وآله الطاهرين، فإنَّ غَرضنا يف هذا الكتاب الذي نرجو أن
ما حتققناه من األصول يف العلوم الفلسفية املنسوبة إىل األقدمني،  ه لبابويصحبنا التوفيق من اهللا يف نظْمه، أن نودع

زمانا طويال، حىت  املرتب احملقق، واألصول املستنبطة باَألفْهام املتعاونة على إدراك احلق اتهد فيه املبنية على النظر
وحتريت أَن أُوِدعه أكثَر الصناعة، . ءاألهوا استقام آخره على مجلٍة اتفقت عليها أكثر اآلراء، وهجرت معها غواشي

الشبهة، وأحلَّها بإيضاح احلقيقة بقدر الطاقة، وأورد الفروع مع األصول إال ما  وأن أشري يف كل موضٍع إىل موقع
وأجتهدت يف . ومل يلُح لفكر بانكشافه ملن استبصر مبا نبصره ، وتحقَّق ما نصوره، أو ماعزب عن ذكرى أثق
، وتنكبت التطويل يف مناقضة مذاهب جلية "خطأ أو سهوا ، وجمانبة التكرار أصال، إال ما يقع"تصار األلفاظ جدااخ

وال يوجد يف كتب القدماء شئ يعتد به إال . نقرره من األصول، ونعرفه من القوانني البطالن أو مكفية الشغل مبا
موضع آخر رأيت أنه أليق به؛ وقد  ي بإثباته فيه العادة وِجد يفضمناه كتابنا هذا؛ فإنْ مل يوجد يف املوضع اجلار وقد

 .وخصوصا يف علم الطبيعة وما بعدها، ويف علم املنطق أضفت إىل ذلك مما أدركته بفكري، وحصلته بنظري،

األوىل،  ةمبادئ املنطق بأشياء ليست منطقية، وإمنا هي للصناعة اِحلكِْمية أعىن الفلسف وقد جرت العادة بأن تطول
 .فتجنبت إيراد شٍئ من ذلك، وإضاعة الزمان به وأخرته إىل موضعه

ويؤرخ مبا يفرغ منه يف كل  ، يتم مع عمري،"كتاب اللواحق " رأيت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب آخر، أمسيه  مث
 .وبسط املُوجز من معانيه سنة، يكون كالشرح هلذا الكتاب، وكتفريع األصول فيه،

ماهي يف الطبع، وعلى ما يوجبه الرأي الصريح الذي  يل كتاب غري هذين الكتابني، أوردت فيه الفلسفَةَ علىو
الفلسفة  " الصناعة، واليتقَى فيه ِمن شق عصاهم ما يتقَى يف غريه، وهو كتايب يف اليراعى فيه جانب الشركاء يف

 ." املشرقية

 .املشائني مساعدة د مع الشركاء منوأما هذا الكتاب فأكثر بسطا، وأش

ومن أراد احلق على فيه ترض ما إىل الشركاء  ومن أراد احلق الذي المجمجة فيه، فعليه بطلب ذلك الكتاب،
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 أستغىن عن الكتاب اآلخر، فعليه ذا الكتاب وملا أفتتحت هذا الكتاب أبتدأت وبسطٌ كثري، وتلويح مبا لو فُِطن له

واللطائف ما ختلو عنه  طق وحتريت أن أحاذى به ترتيب كتب صاحب املنطق، وأوردت يف ذلك من األسرارباملن
أكثر األشياء حماذاة تصنيف املُؤتم به يف هذه الصناعة  مث تلوته بالعلم الطبيعي، فلم يتفق يل يف. الكتب املوجودة

 ت ألوقليدس اختصارا لطيفا، وحلَلْت فيه الشبهباهلندسة، فاختصرت كتاب األسطُقسا مث تلوته. وتذاكريه

بيانا وتفهيما، وأحلقت به  مث اردفته باختصاٍر كذلك لكتاب اسطي يف اهليئة يتضمن مع االختصار. واقتصرت عليه
ة حىت تِتم به الصناعة، ويطابق فيه بني األحكام الرصدي من الزيادات بعد الفَراغ منه ما وجب أن يعلم املتعلم

املوسيقى  مث ختمت صناعة الرياضيني بعلم. تلوته باختصار لطيف لكتاب املدخل يف احلساب مث. والقوانني الطبيعية
الكتاب بالعلم املنسوب إىل  مث ختمت. على الوجه الذي انكشف يل، مع حبث طويل، ونظر دقيق، على االختصار

مٍل من علم األخالق والسياسات، إىل أن أصنف فيها كتابا ج ما بعد الطبيعة على أقسامه ووجوهه، مشارا فيه إىل
 .مفْردا جامعا

متأملَه ومتدبره أكثر الصناعة، إىل زيادات مل  وهذا الكتاب، وإنْ كان صغري احلجم، فهو كثري العلم، ويكاد اليفوت
 .وأول اجلمل اليت فيه هو علم املنطق جتر العادة بسماعها من كتب أخرى؛

ماهية هذه العلوم إشارةً موجزة، ليكون املتدبر لكتابنا هذا كاملطلع   نشرع يف علم املنطق، فنحن نشري إىلوقبل أن
 .األغراض على جمٍل من

  الفصل الثاين

 يف التنبيه على العلوم واملنطق

   
. إلنسان أن يقف عليها إنَّ الغرض يف الفلسفة أنْ يوقَف على حقاِئق األشياِء كلِّها على قدر ماميكن :فنقول

ومعرفة . وِفعِلنا، وإما أشياء وجودها باختيارنا وفعلنا واألشياء املوجودةُ إما أشياء موجودةٌ ليس وجودها باختيارنا
 .تسمى فلسفةً نظرية، ومعرفة األمور اليت من القسم الثاين تسمى فلسفةً عملية االمور اليت من القسم األول

إمنا الغاية فيها تكميل النفس، ال  لغاية فيها تكميل النفس بأن تعلم فقط، والفلسفة العمليةوالفلسفة النظرية إمنا ا
 فالنظريةُ غايتها اعتقاد رأٍى ليس بعمل، والعملية غايتها معرفة رأى. فتعمل بأن تعلم فقط، بل بأن تعلم ما يعمل به

 .هو يف عمل، فالنظرية أوىل بأن تنسب إىل الرأى

 أحدمها األمور: اليت ليس وجودها باختيارنا وفعلنا هي بالقسمة األوىل على قسمني األشياء املوجودةُ يف األعيانو

: واألمور اليت ختالط احلركة على ضربني .اليت ختالط احلركة، والثاين األمور اليت الختالط احلركة، مثل العقل والبارى

أن ختالط احلركة، مثل اإلنسانية والتربيع، وما شابه ذلك، وإما أن  جيوزفإا إما أن تكون الوجود هلا إال حبيث 
فإنها  :فاملوجودات اليت الوجود هلا إال حبيث جيوز عليها خمالطة احلركة على قسمني. دون ذلك يكون هلا وجود من

صورة اإلنسانية والفَرسية، وإما أن معينة، ك إما أَنْ تكون، ال الِقوام وال يف الوهم، يصح عليها أن تجرد عن مادة
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 الِقوام، مثل التربيع، فإنه ال يحِوج تصوره إىل أن يخص بنوع مادة، أو تكون يصح عليها ذلك يف الوهم دون

فهي مثل اهلوية، والوحدة،  وأما األمور اليت يصح أن ختالط احلركة، وهلا وجود دون ذلك،. يلْتفت إىل حال حركة
جترد عن احلركة، إما أن تكون صحتها صحةَ الوجوب، وإما  فتكون األمور اليت يصح عليها أن. الِعلِّيةوالكثرة، و

 الوجوب، بل تكون حبيث الميتنع هلا ذلك، مثل حال الوحدة، واهلوية، والعلية، والعدد أال تكون صحتها صحةَ

النظر إليها من حيث هى  ال يفارق ذلك النظروهذه فإما أنْ ينظَر إليها من حيث هى هى، ف. الذي هو الكثرة
من حيث هى يف مادة، ِإذْ هى، من حيث هى هى، ال  جمردة، فإا تكون من مجلة النظر الذي يكون يف األشياء، ال

إما أن : وهذا على قسمني. حيث عرض هلا عرض اليكون يف وجود إال يف املادة يف مادة، وإما أن ينظر اليها من
يف الواحد، من حيث  ذلك العرض اليصح تومهه أن يكون إال مع نسبٍة إىل املادة النوعية واحلركة، مثل النظر كوني

من حيث هي مثال حرارة أو برودة، ويف اجلوهر  هو نار أو هواء، ويف الكثري، من حيث هو أُسطقسات، ويف العلة،
 وِإنْ -وإما أنْ يكون ذلك العرض . ان جيوز مفارقته بذاتهبدٍن، وِإنْ ك العقلي، من حيث هو نفس، أى مبدأ حركِة

وتستبانُ من غري نظٍر يف املادة املعينة   فإنه قد تتوهم أحوالُه-اليعِرض إال مع نسبٍة إىل مادة وخمالطة حركة  كان
، وسائر األحوال اليت تلْحق والتفريق، والضرب والقسمة، والتجذير والتكعيب واحلركة النظر املذكور، مثل اجلمع

وجمتمعة، ولكن تصور  فإنَّ ذلك يلحق العدد وهو يف أوهام الناس، أو يف موجودات متحركة منقسمة متفرقة العدد،
 .نوعية ذلك قد يتجرد جتردا ما حىت اليحتاج فيه إىل تعيني مواد

احلركة تصورا وقواما، وتتعلق مبواد  هى يففأصناف العلوم إما أنْ تتناول إذن اعتبار املوجودات، من حيث 
ا أنْ تتناول اعتبارا أَنْ تتناول  خمصوِصة األنواع،وإماملوجودات، من حيث هى مفارقة لتلك تصورا القواما، وإم

املوجودات، من حيث هى مفارقة قواما وتصورا اعتبار. 

 لعلم الرياضى احملض، وعلم العدد املشهور منه، وأماوالقسم الثاين هو ا.الطبيعى فالقسم األول من العلوم هو العلم

وإذْ املوجودات يف . اإلهلى والقسم الثالث هو العلم. معرفةُ طبيِعة العِدد، من حيث هو عدد، فليس لذلك العلم
 .النظرية هى هذه الطبع على هذه األقسام الثالثة، فالعلوم الفلسفية

   
اإلنسانية العامية، وتعرف بتدبري  تعلق بتعليم اآلراء اليت تنتظم باستعماهلا املشاركةفإما أَنْ ت: الفلسفةُ العملية وأَما

ذلك التعلّق مبا تنتظم به املشاركة اإلنسانية اخلاصية، وتعرف بتدبري  املدينة، وتسمى علم السياسة، وِإما أنْ يكون
ومجيع . األخالق الواحد يف زكاء نفسه، ويسمى علموإما أَنْ يكون ذلك التعلق مبا تنتظم به حال الشخص  املرتل؛

 .وحيقق تفصيلُه وتقديره بالشريعة اإلهلية ذلك إمنا تحقَّق صحة مجلته بالربهان النظرى، وبالشهادة الشرعية،

 .احلق، والغاية يف الفلسفة العلمية معرفةُ اخلري والغاية يف الفلسفة النظرية معرفةُ

هى  اعتبار املاهية مبا: أعيان األشياء، وقد تكون يف التصور، فيكون هلا اعتبارات ثالثة ن يفوماهيات األشياء قد تكو
هلا، من حيث هى يف األعيان،  تلك املاهية غري مضافة إىل أحد الوجودين وما يلحقها، من حيث هى كذلك؛ واعتبار

ور، فيلحقها حينئذ أعراض ختص حيث هى يف التص فيلحقها حينئذ أعراض ختص وجودها ذلك؛ واعتبار هلا، من
الكلية واجلزئية يف احلمل، والذاتية والعرضية يف احلمل، وغري ذلك مما  وجودها ذلك، مثل الوضع واحلَمل، ومثل



 5                    ابن سينا- املنطق

خربا، وال مقدمة  ليس يف املوجودات اخلارجية ذاتية وال عرضية محال، وال كون الشئ مبتدأ وال كونه ستعلمه؛ فإنه
فنحتاج ضرورةً إىل أن ندِخلها يف التصور،  وإذا أردنا أن نتفكر يف االشياء ونعلمها،. ذلكوال قياسا، وال غري 

التصور فنحتاج ضرورةً إىل أن نعترب األحوالَ اليت هلا يف التصور،  فتعرض هلا ضرورةً األحوال اليت تكون يف
جمهولةً  واألمور إمنا تكون. لوماتبالفكرة أَنْ نستدرك اهوالت، وأن يكون ذلك من املع وخصوصا وحنن نروم

والعارض الذي يعِرض هلا حىت ننتقل من  واحلال.بالقياس إىل الذهن الحمالة، وكذلك إمنا تكون معلومة بالقياس إليه
يف التصور، وِإن كان ماهلا يف ذاا أيضا موجودا مع ذلك، فمن  معلومها إىل جمهوهلا، هو حال وعارض يعرض هلا

النظر  وألن هذا. علم ذه األحوال، وأا كم هى، وكيف هى، وكيف تعترب يف هذا العارض ون لناالضرورة أن يك
حيث ينفع يف إدراك أحوال  ليس نظرا يف األمور، من حيث هى موجودة أحد حنوى الوجودين املذكورين، بل من

من حيث هى موجودة، ومنقسمة إىل للبحث عن األشياء،  ذينك الوجودين، فَمن تكونُ الفلسفةُ عنده متناِولةً
العلم عنده جزأ من الفلسفة؛ ومن حيث هو نافع يف ذلك، فيكون عنده آلة يف  الوجودين املذكورين، فال يكون هذا

جزأ من  ومن تكون الفلسفةُ عنده متناولةً لكل حبث نظري، وِمن كل وجه، يكون أيضا هذا عنده الفلسفة؛
 .بعد وسرتيد هذا شرحا فيما. الفلسفةالفلسفة، وآلة لسائر أجزاء 

الباطل، فألنه التناقض بني  أما من: واملشاجرات اليت جتري يف مثل هذه املسألة فهى من الباطل ومن الفضول
وأما من الفضول، فإنَّ الشغل بأمثال هذه األشياء ليس مما  القولني، فإنَّ كل واحد منهما يعِىن بالفلسفة معىن آخر؛

 .يجدى نفعا

منها إىل أعالم  من النظر هو املسمى علم املنطق، وهو النظر يف هذه األمور املذكورة، من حيث يتأدى هذا النوعو
 .اهول، وما يعرض هلا من حيث كذلك الغري

  الفصل الثالث

 فصل يف منفعة املنطق

-  من جهة ما هو إنسان ذو عقل-ملا كان استكمال االنسان  ، هو يف أن يعلم على ماسيتضح ذلك يف موضعه 
واقتباسه، وكانت الفطرة األوىل والبديهة من اإلنسان وحدمها قليلى  احلق ألجل نفسه، واخلري ألجل العمل به

 وكان جلُّ ما حيصل له من ذلك إمنا حيصل باالكتساب، وكان هذا االكتساب هو اكتساب املعونة على ذلك،

أنه كيف يكون له اكتساب   أن يكون اإلنسان يبتدئ أوال فيعلماهول، وكان مكِْسب اهول هو املعلوم، وجب
أنفسها، حىت تفيد العلم باهول، أي حىت إذا ترتبت  اهول من املعلوم وكيف يكون حال املعلومات وانتظامها يف

  إىل اهولفتقررت فيه صورة تلك املعلومات على الترتيب الواجب، انتقل الذهن منها يف الذهن الترتب الواجب،

 .املطلوب فعلمه
   

معناه يف الذهن، وإن مل  أحدمها أن يتصور فقط حىت إذا كان له إسم فنِطق به، متثل: الشئ يعلَم من وجهني وكما أن
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كذا؛ فإنك إذا وقَفْت على معىن ماختاطب به من  افعل: إنسان، أو قيل: يكن هناك صدق أو كذب، كما إذا قيل
إن كلَّ بياٍض عرض، مل حيصل : مع التصور تصديق، فيكون إذا قيل لك مثالً والثاين أن يكون. هذلك، كنت تصورت

كذلك، وقد  فأما إذا شككت أنه كذلك أو ليس. تصور معىن هذا القول فقط، بل صدقْت أنه كذلك لك من هذا
د؛ وكل تصديق فيكون مع بع تصورت مايقال؛ فإنك التشك فيما التتصوره وال تفهمه، ولكنك مل تصدق به

حيدث يف الذهن صورة هذا التأليف، وما يؤلف منه  والتصور يف مثل هذا املعىن يفيدك أن. تصور، وال ينعكس
يف الذهن نسبةُ هذه الصورة إىل األشياء أنفسها أا مطابقةٌ هلا،  والتصديق هو أن حيصل. كالبياض والعرض
 أحدمها من جهة التصور، والثاين من جهة التصديق؛: من وجهنيكذلك الشئ يجهل . ذلك والتكذيب خيالف

سابق متقدم، ويئٍة  فيكون كل واحد منهما الحيصل معلوما اإل بالكسب، ويكون كسب كلِّ واحد منهما مبعلوم
فيد العلم فها هنا شئ من شأنه أن ي. العلم باهول وصفٍة تكون لذلك املعلوم، ألجلها ينتقل الذهن من العلم ا إىل

- ومل جتر العادة بأن يفْرض للمعىن اجلامع. شأنه أن يفيد العلم باهول تصديقُه باهول تصوره، وشئٌ من من  
رمسا، ومنه مثاال، ومنه عالمة، ومنه   اسم جامع، أو مل يبلغنا؛ ألنَّ منه حدا، ومنه-حيث علمه يفيد علم تصور شئ 

وأما الشئ الذي يتريب أوال معلوما، مث يعلم به . عام جامع يس ملا يشترك فيه اسمامسا، على ما سيتضح لك، ول
 حجة؛ فمنه قياس، ومنه استقراء، ومنه متثيل، - كيف كان -فإنَّ ذلك الشئ يسمى  غريه على سبيل التصديق،

 .أشياء أخرى ومنه

يعرف اإلنسان أنه كيف جيب أن يكون القول  فغاية علم املنطق أن يفيد الذهن معرفةَ هذين الشيئني فقط؛ وهو أن
حقيقة ذات الشئ؛ وكيف يكون، حىت يكون داال عليه، وإنْ مل يتوصل به إىل  املُوِقع للتصور، حىت يكون معرفاً

وما الفصول اليت  ذاته؛ وكيف يكون فاسدا، مخيال أنه يفعل ذلك، وال يكون يفعل ذلك، وملَ يكون ذلك، حقيقة
حىت يكون موقعا تصديقا يقينيا باحلقيقة   وأيضا أن يعرف اإلنسان أنه كيف يكون القول املوقع للتصديق،بينها؛

تصديقا يقارب اليقني؛ وكيف يكون حبيث يظَن به أنه على إحدى  اليصح انتقاضه؛ وكيف يكون حىت يكون موقعا
 قع عليه ظن وميلُ نفٍس وقناعة من غريكذلك، بل يكون باطال فاسدا؛ وكيف يكون حىت يو الصورتني، وال يكون

إقدام وامتناع، وانبساط  تصديق جزم؛ وكيف يكون القول حىت يؤثِّر يف النفس ما يؤثره التصديق والتكذيب من
اخلياالت يفعل يف هذا الباب فعل التصديق؛  وانقباض، ال من حيث يوقع تصديقا، بل من حيث خييل، فكثري من

نفرت الطبيعة عن تناوله مع تكذيب لذلك ألبتة، كما تنفر لو كان هناك   إنه مرةٌ مقيئة،فإنك إذا قلت للعسل
القاصد فيها  به قريب منه، وما الفصول بينها ؟ ومل كانت كذلك ؟ وهذه الصناعة حيتاج متعلمها تصديق، أو شبيه

 .اعة هي املنطقالصت قصد هذين الغرضني إىل مقدمات منها يتوصل إىل معرفة الغرضني؛ وهذه
   

ذلك يكون شيئا غير  لإلنسان أن ينبعث يف غريزته حد موِقع للتصور، وحجةٌ موقعة للتصديق، إال أنَّ وقد يتفق
والقرحية يف ذلك مما يكفينا طلب الصناعة، كما يف كثري من  صناعي، وال يؤمن غلطه يف غريه؛ فإنه لو كانت الغريزة

االختالف والتناقض يف املذاهب ما عرض، ولكان اإلنسان الواحد ال يناقض نفسه وقتا  مناألمور، لكان ال يعرض 
كما أا غري كافية يف  وقت إذا اعتمد قرحيته؛ بل الفطرة اإلنسانية غريكافية يف ذلك ما مل تكتسب الصناعة، بعد
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وليس أيضا إذا حصلت له الصناعة .  رامكَرميٍة من غري كثري من األعمال األخر، وِإنْ كان يقع له يف بعضها إصابةٌ
له منها كانت كافية من كل وجه، حىت ال يغلط ألبتة؛ إذ الصناعة قد يذهب عنها  باملبلغ الذى لإلنسان أن حيصل

صادٍة عن الغلط، لكنه  العدول عن استعماهلا يف كثري من األحوال، ال أنَّ الصناعة يف نفسها غري ضابطة، وغري ويقع
الصناعة بكماهلا؛ والثاين أن يكون قد استوفاها،  أحدها من جهة أن يكون الصانع مل يستوف: ك أموريعرض هنا

بالقرحية؛ والثالث أنه قد يعرض له كثريا أن يعجز عن استعماهلا، أو يذهب  لكنه يف بعض املواضع أمهلها، واكتفى
يقع له من  لصناعة واستعملها، مل يكن ماأنه وإن كان كذلك، فإنَّ صاحب العلم، إذا كان صاحب ا على. عنها

مرارا كثريا تمكَّن من تدارك إمهال، إن  السهو مثل ما يقع لعادمها؛ ومع ذلك فإنه إذا عاود فعال من أفعال صناعته
أفسد عمله مرة أو مرارا، متكن من االستصالح، إال أن يكون متناهيا  كان وقع منه فيه؛ ألن صاحب الصناعة، إذا

سهو يف  كان كذلك فال يقع له السهو يف مهمات صناعته اليت تعينه املعاودة فيها، وإن وقع له دة؛ فإذايف البال
فصاحب صناعة املنطق يتأتى له أن جيتهد  .ولإلنسان يف معتقداته أمور مهمة جدا، وأمور تليها يف االهتمام. نوافلها

واملراجعات الصناعية فقد يبلغ ا أمان من .  قانونهعرض عمله على يف تأكيد األمر يف تلك املهمات مبراجعات
 .تفاصيلَ حساب واحد مرارا لالستظهار، فتزول عنه الشبهة يف عقد اجلملة الغلط، كمن جيمع

الصناعة إىل الروية  ونسبة هذه. الصناعة البد منها يف استكمال اإلنسان الذي مل يؤيد خباصية تكفيه الكسب فهذه
الظاهرة اليت تسمى النطق اخلارجي، وكنسبة العروض  ى النطق الداخلي، كنسبة النحو إىل العبارةالباطنة اليت تسم

كثريا يف قرض الشعر، بل الذوق السليم يغىن عنه، والنحو العريب قد تغىن عنه  إىل الشعر؛ لكن العروض ليس ينفع
والروية، إال أن يكون إنسانا  تسب للعلم بالنظرالفطرة البدوية، وأما هذه الصناعة فال غىن عنها لإلنسان املك أيضا

 .البدوي اىل املتعربني مؤيدا من عند اهللا،فتكون نسبته إىل املروين نسبة

  الفصل الرابع

 فصل يف موضوع املنطق

شئ؛ فإنَّ ذلك املعىن ليس حكم وجوده وعدمه حكما  ليس ميكن أن ينتقل الذهن من معىن واحد مفرد إىل تصديق
إن كان التصديق يقع، سواء فرض املعىن موجودا أو معدوما، فليس للمعىن   إيقاع ذلك التصديق؛ فإنهواحدا يف

 التصديق بوجه؛ ألن موقع التصديق هو علة التصديق، وليس جيوز أن يكون شئٌ علةً لشئ يف مدخلٌ يف إيقاع

ذاته، أو يف حاله، مل يكن مؤديا  عدمه يففإذا مل يقع باملفرد كفاية من غري حتصيل وجوده، أو . حالىت عدمه ووجوده
وأما التصور فإنه كثرياً ما يقع . عدما فقد أضفت إليه معىن آخر إىل التصديق بغريه؛ وإذا قرنت باملعىن وجودا أو

سيتضح لك يف موضعه، وذلك يف قليل من األشياء، ومع ذلك فهو يف أكثر األمر ناقص  مبعىن مفرد، وذلك كما
وكل أشياء كثرية  للتصور يف أكثر األشياء معان مؤلفة، وكل تأليف فإمنا يؤلف من أمور كثرية،بل املوقع  ردئ،

هو الذي يسمى بسيطا، وملا كان الشئ  والواحد يف كل مركب. ففيها أشياء واحدة، ففي كل تأليف أشياء واحدة
يكون العلم باملفردات قبل العلم اجلهل ببسائطه، فباحلرى أن  املؤلف من عدة أشياء يستحيل أن تعرف طبيعته مع
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 .باملؤلفات
   

منها التأليف  ألنه إما أن يكون علما ا، من حيث هي مستعدة ألن يؤلف: باملفردات يكون على وجهني والعلم
ومثال هذا أنَّ البيت الذي . املعىن املذكور، وإما أن يكون علما ا، من حيث هى طبائع وأمور يعرض هلا ذلك

بسائط البيت من اخلشب واللنب والطني؛ لكن للخشب واللنب   وغريه حيتاج مؤلفه إىل أن يعرفيؤلف من خشب
فأما أنَّ اخلشب هو من جوهٍر فيه . للبيت وللتأليف، وأحواال أخرى خارجة من ذلك والطني أحواال بسببها تصلح

الحيتاج إليه باين البيت أنْ  قياس كذا، فهذانباتية، وأنِّ طبيعته حارةٌ أو باردة، أو أنَّ قياسه من املوجودات  نفس
. وغري ذلك، فإنه مما حيتاج باين البيت إىل أن يعلمه يعلمه، وأما أنَّ اخلشب صلب ورخو، وصحيح ومتسوس،

تنظر يف مفردات هذه األمور، من حيث هى على أحد حنوى الوجود الذي يف  وكذلك صناعة املنطق فإا ليست
 ألذهان، وال أيضا يف ماهيات األشياء، من حيث هى ماهيات، بل من حيث هى حمموالتيف ا األعيان والذي

 .فيما سلف وموضوعات وكليات وجزئيات، وغري ذلك مما إمنا يعرض هلذه املعاىن من جهة ما قلناه

لفاظ  شغل أول باأل-حيث هو منطقى   من-وأما النظر يف األلفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة، وليس للمنطقى 
يتعلم املنطق بفكرة ساذجة، إمنا تلحظ فيها املعاين وحدها، لكان ذلك  ولو أمكن أن. إال من جهة املخاطبة واحملاورة

ولكن ملا كانت  .أمكن أن يتطلع احملاور فيه على ما يف نفسه حبيلة أخرى، لكان يغىن عن اللفظ ألبتة كافيا، ولو
ترتب املعاىن من غري أن تتخيل معها  خصوصا ومن املتعذر على الروية أنالضرورة تدعو إىل استعمال األلفاظ، و

اإلنسان ذهنه بألفاظ متخيلة، لزم أن تكون لأللفاظ أحوال خمتلفة ختتلف  ألفاظها، بل تكاد تكون الروية مناجاةً من
صناعة املنطق إىل  ، فاضطرتما يطابقها يف النفس من املعاىن حىت يصري هلا أحكام لوال األلفاظ مل تكن ألجلها أحوال

ومع . احتاجت أيضا إىل أن يكون هلا هذا اجلزء أن يصري بعض أجزائها نظرا يف احوال األلفاظ؛ ولوال ما قلناه ملا
 .املطابقة ملعانيها كالكالم على معانيها، إال أن وضع األلفاظ أحسن عمال هذه الضرورة، فأنَّ الكالم على األلفاظ

حيث تدل على املعاىن،   فال خري يف قول من يقول إنَّ املنطق موضوعه النظر يف األلفاظ، منفيما سوى ذلك، وأما
على املعاىن؛ بل جيب أنّ يتصور أن االمر على النحو  وإنَّ املنطقى إمنا صناعته أنْ يتكلم على األلفاظ، من حيث تدل

  بسبب أم مل حيصلوا باحلقيقة موضوع املنطق،من تبلد، وتشوش من تشوش، وإمنا تبلد يف هذا. الذي ذكرناه

خارج، ووجودها يف  وجود األشياء من: والصنف من املوجودات الذى خيتص به، إذْ وجدوا املوجود على حنوين
فلسفية، والنظر يف الوجود الذى يف الذهن  الذهن، فجعلوا النظر يف الوجود الذي من خارج لصناعة أو صناعات

ومل يفصلوا فيعلموا أنَّ األمور اليت يف الذهن إما أمور تصورت يف  ر فيه لصناعة أو جزء صناعة،وأنه كيف يتصو
فتكون . أمر من خارج مستفادة من خارج ، وإما أمور تعِرض هلا، من حيث هي يف الذهن ال يحاذى ا الذهن

وأما . لصناعة املنطق من جهة عرٍَض يعرض له وعامعرفة هذين األمرين لصناعٍة، مث يصري أحد هذين االمرين موض
الثاين، وأما أى عارض يعرض، فهو أنه يصري موصال إىل أنْ حتصل يف النفس  أى هذين األمرين ذلك، فهو القسم

 .عقلية مل تكن، أو نافعا يف ذلك الوصول، أو ما يعاوق ذلك الوصول صورة أخرى

وتبلدوا، وأنت ستعلم  صناعة املنطق، وال اجلهةُ اليت ا هى موضوعه، تتعتعواهلؤالء باحلقيقة موضوع  فلما مل يتميز
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إمنا تبحث عن أعراضه وأحواله، وتعلم أنَّ النظر  بعد هذا، بوجٍه أشد شرحا، أنَّ لكل صناعة نظريٍة موضوعا، وأا
كذا جيب أن تعلم من حال فه. والنظر يف عوارضه يكون من صناعة أخرى يف ذات املوضوع قد يكون يف صناعة،

 .املنطق

  الفصل اخلامس

 يف تعريف اللفظ املفرد واملؤلف

    والذي يقال يف جواب ما هو والذى ال يقال وتعريف الكلي واجلزئي، والذايت والعرضي،

 الذى قد واملركب هو .إنَّ اللفظَ إما مفرد وإما مركب: لنا يف التعليم والتعلم من األلفاظ، فإنا نقول وإذ ال بد
اإلنسان وكاتب، من : داللةً بالذات، مثل قولنا يوجد له جزء يدل على معىن هو جزء من املعىن املقصود باجلملة

اإلنسان منه تدل على معىن، ولفظة كاتب أيضا تدل على معىن، وكل واحد منهما  اإلنسان كاتب؛ فإنَّ لفظة: قولنا
مقصودة يف اللفظ، ليس  اإلنسان كاتب، داللة:  املقصود من قولنااإلنسان كاتب، ومعناه جزء املعىن: قولنا جزء

مجلة املعىن، وإما على بعض منه، لو كان من غري أن كان  حيوان، فَيظَن أنَّ احلى منه مثال دال إما على: كما نقول
 .أن يدل احلي منه تلك الداللة يقصد يف إطالق لفظة احليوان

، "اإلنسان "معىن الكل املقصود به داللةً بالذات، مثل قولنا  منه على جزء منوأما املفرد فهو الذى ال يدل جزء 
يلْتفت يف هذه  وال. ال يدالن على جزأين من معىن اإلنسان، منهما يأتلف معىن اإلنسان" السان  " و" اإلن " فإنَّ 

عبد :  من املعىن، كقولنامنه على جزء الصناعة إىل التركيب الذى يكون حبسب املسموع، إذا كان ال يدل جزء
واملوجود . وهذا وأمثاله ال يعد يف األلفاظ املؤلفة، بل يف املفردة .مشس، إذا أريد به اسم لقب ومل يرد عبد للشمس

من أهل النظر  واستنقص فريق. األقدم من رسم األلفاظ املفردة أا هى الىت ال تدل أجزاؤها على شىء ىف التعليم
شىء من معىن الكل، إذ قد تدل أجزاء  أا الىت ال تدل أجزاؤها على: نه جيب أن يزاد فيههذا الرسم، وأوجب أ

وأنا أرى أنّ هذا االستنقاص من مستنقصه سهو، . معاين اجلملة األلفاظ املفردة على معان، لكنها ال تكون أجزاء
لكان لكل   بنفسه ال يدل ألبتة، ولوال ذلكوذلك أنَّ اللفظ. حمتاج إليها للتتميم بل للتفهيم وأنَّ هذه الزيادة غري

يطلقه داالً على معىن، كالعني على ينبوع  لفظ حق من املعىن ال جياوزه، بل إمنا يدل بإرادة الالفظ؛ فكما أن الالفظ
كذلك إذا أخاله . على معىن اَخر، كالعني على الدينار، فيكون ذلك داللته املاء، فيكون ذلك داللته، مث يطلقه داال

- فيما أظن-الداللة بقى غري دال، وعند كثري من أهل النظر غري لفظ فإن احلرف والصوت يف إطالقه عن ال  
ذلك كذلك، فاملتكلم باللفظ  وإذا كان. يكون، حبسب التعارف عند كثري من املنطقيني، لفظا، أو يشتمل على داللة

ضا يريد أن يدل جبزئه على معىن اَخر من شأنه أن يدل أي املفرد ال يريد أن يدل جبزئه على جزء من معىن الكل، وال
 بالفعل، اللهم - حني هو جزؤه -فال يكون جزؤه ألبتة داال على شىء . على ذلك به عليه، وقد انعقد االصطالح

يدل، ال فإنه إنْ دلَّ، فإمنا  وباجلملة. بالقوة، حني جند اإلضافة املشار إليها، وهي مقارنة إرادة القائل داللة به إال
 .قائما بنفسه؛ فأما وهو جزء فال يدل على معىن ألبتة حني ما يكون جزًءا من اللفظ املفرد، بل إذا كان لفظا
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املفرد إما أن يكون معناه  مث اللفظ. إما مفرد وإما مركب، وقد عِلم أنَّ النظر ىف املفرد قبل النظر يف املركب واللفظ

اشتراك الكثرة فيه على السوية، بأن يقال لكل واحد  من حيث تصوره،  الذهن،الواحد الذى يدل عليه ال ميتنع يف
اإلنسان؛ فإنَّ له معىن يف النفس، وذلك املعىن مطابق لزيد : واحدة، مثل قولنا منهم إنه هو، اشتراكا على درجة

قاعِدة مثلثاٍت، بل  رينولفظة الكرة احمليطة بذى عش. وخلالد على وجه واحد؛ ألن كلَّ واحٍد منهم إنسان ولعمرو
تصوره ىف الذهن من اشتراك كثرة فيه، وإن مل  لفظ الشمس والقمر، وغري ذلك، كل منها يدل على معىن ال مينع

وإما أن . كان ميتنع ذلك بسٍبب خارج عن مفهوم اللفظ نفسه كالشمس يوجد مثال بالفعل، كالكرة املذكورة، أو
فِإنَّ لفظ  ع الشركة فيه، أعىن يف احملصل الواحد املقصود به، كقولنا زيد؛ميتنع يف الذهن إيقا يكون معناه حبيث

معناه الواحد فيستحيل أن جيعل  زيد، وإنْ كان قد يشترك فيه كثريون، فإمنا يشتركون من حيث املسموع؛ وأما
تنع ىف الذهن أن جيعل املشار إليه، وذات هذا املشار إليه مي واحد منه مشتركا فيه؛ فإنَّ الواحد من معانيه هو ذات

الشركة يف  وهذا القسم، وإن مل متتنع. يراد بزيد ألبتة ذاته، بل صفة من صفاته املشترك فيها لغريه، اللهم إال أن ال
فالقسم األول يسمى كليا، والثاىن يسمى  .مسموعه، فقد ميتنع أن يوجد ىف املعىن الواحد من املدلول يه عليه شركةً

سبيل القسم األول، ومن املعاىن ما هو على سبيل معىن القسم األول،  نَّ من األلفاظ ما هو علىوأنت تعلم أ. جزئيا
 من -عليك  وال. املفهوم منه ىف النفس ال متتنع نسبته إىل أشياء كثرية تطابقها نسبة متشاكلة وهو املعىن الذى

 وجود يف -واحد مشترك فيه  ث هو من حي-  أنه كيف تكون هذه النسبة، وهل هلذا املعىن - حيث أنت منطقى 
وخارج غري الذى يف ذهنك أو كيف حصوله يف  ذوات األمور الىت جعلت هلا شركة فيه؛ وباجلملة وجود مفارق

فقد علمت أنَّ اللفظ إما أنْ يكون مفردا، وإما أنْ يكون . لصناعتني الذهن؛ فإنَّ النظر يف هذه لصناعة أخرى أو
 .وقد علمت أَنا أوجبنا تأخري النظر يف املركب. يكون جزئيا كليا، وإما أن

 -كانت متناهية   لو- ال نشتغل بالنظر ىف األلفاظ اجلزئية ومعانيها، فإا غري متناهية فتحصر، وال  واعلم أيضا أَنا

ع العلم غاية حكْمية، كما تعلم هذا ىف موض يفيدنا كماال حكْميا، أو يبلغنا- من حيث هى جزئية -كان علمنا ا 
 .معرفة اللفظ الكلى به، بل الذى يهمنا النظر يف مثله، هو

ما، إما بالوجود، وإما بصحة التةهم، إىل جزئيات يحمل  وأنت تعلم أنَّ اللفظ الكلى إمنا يصري كليا، بأنَّ له نسبةً
 .عليها

واملواطأة؛ ومحل   باحلقيقةزيد إنسان؛ فإنّ اإلنسان حممول على زيد: محل مواطأة، كقولك: وجهني واحلمل على
وإنْ . إنه بياض: أبيض أو ذو بياض، وال يقال إنّ اإلنسان: اشتقاق، كحال البياض بالقياس إىل اإلنسان؛ فإنه يقال

يحمل حملَ احملمول على املوضوع؛ وإمنا غرضنا ها هنا مما حيمل هو ما  جسم أبيض، ولون أبيض، فال: اتفق أَن قيل
 .واطأةسبيل امل كان على

   
قد تضطرنا إصابتنا  أقسام الكلى الذى إمنا ينسب إىل جزئيات مواطأة عليها، ةيعطيها االسم واحلد، لكنه فلنذكر

إنّ : فنقول. ىف أول األمر، يل نعود إليه ثانيا لبعض األغراض أن ال نسلك املعتاد من الطرق يف قسمة هذه األلفاظ
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وذات كل شىء واحد رمبا كان معىن واحدا مطلقا ليس . قته، بل هى ذاتهحقي لكل شىء ماهيةً هو ا ما هو، وهى
مثاال،  وقلما جتد هلذا من الظاهرات. مبعان كثرية، إذا التأمت حيصل منها ذات للشىء واحدة يصري هو ما هو

أمت حصل من أمور ومعان إذا الت ورمبا كان واحدا ليس مبطلق، بل تلتئم حقيقة وجوده. فيجب أن يسلَّم وجوده
يكون جوهرا، ويكون له امتداد يف أبعاد تفرض فيه طوال  منها ماهية الشىء، مثال ذلك اإلنسان، فإنه حيتاج أن

ذا نفس، وأن تكون نفسه نفساً يغتذى ا وحيس ويتحرك باإلرادة، ومع ذلك  وعرضا وعمقا، ةأن يكون مع ذلك
مجلة   ال من- إن مل يكن عائق من خارج - يعلمها يصلح أن يتفهم املعقوالت، ويتعلم صناعات و يكون حبيث

ختالطه معان وأسباب أخرى،  مث. اإلنسانية؛ فإذا التأم مجيع هذا حصل من مجلتها ذات واحدة هى ذات اإلنسان
شٍخص، مثل أن يكون هذا قصريا وذاك طويال، وهذا  يتحصل ا واحد واحد من األشخاص اإلنسانية، ويتميز ا

هذه حبيث لو مل يكن موجودا لذات الشخص، وكان بدله غريه، لزم منه أن  وال يكون شىء من. سودأبيض وذاك أ
 وإ منا تكون حقيقة وجوده باإلنسانية، فتكون ماهية كل شخص هى. هذه أمور تتبع وتلزم يفسد ألجله؛ بل

األوصاف أوصاٌف   منوقد يكون أيضا له. بإنسانيته، لكن إنيته الشخصية تتحصل من كيفية وكمية وغري ذلك
أوصافا لإلنسان العام مثل كونه ناطقا، أى ذا  أخرى غري اإلنسانية، يشترك فيها مع اإلنسانية، بل تكون باحلقيقة

لكن كونه ناطقا أمر هو أحد األمور الىت، ملا التأمت، اجتمع من مجلتها  .نفس ناطقة، ومثل كونه ضاحكا بالطبع
عروضه الزما؛ فإنَّ   أمر، ملا التأمت اإلنسانية مبا التأمت منه، مل يكن بد منوكونه ضاحكا بالطبع هو اإلنسان،

للتعجب املوجب يف مادته هيئة الضحك، كما أعرض  الشىَء إذا صار إنسانا مبقارنة النفس الناطقة ملادته، أعرض
نها ملا حصل، أعرض واالستعداد للكتابة وقبول العلم، ليس واحد م من اخلجل والبكاء واحلسد: ألمور أخرى

وتكون  الناطقة له، فيكون حصول النفس الناطقة إذن سابقا هلا، ويتم به حصول اإلنسانية؛ الشىء حلصول النفس
 .هذه لوازم بعدها، إذا استثبتت اإلنسانية مل يكن بد منها

الشىء،  من غريه حقيقةهذا أنَّ ها هنا ذاتا حقيقية للشىء، وأن له أوصافا بعضها تلتئم منه و فقد الح لك من
فما كان من األلفاظ الكلية  .وبعضها عوارض ال تلزم ذاته لزوما يف وجوده، وبعضها عوارض الزمة له يف وجوده

املاهية؛ وما مل يكن كذلك فال يكون داال على املاهية؛  يدل على حقيقة ذات شىء أو أشياء، فذلك هو الدال على
أن تكون متقدمة يف الوجود على ذات الشىء، حىت يكون بالتئامها حيصل ذات بد من  فإنْ دل على األمور اليت ال

الشىء بكماهلا،  وال يكون الواحد منها وحده ذات الشىء، وال اللفظ الدال عليه يدل على حقيقة ذات الشىء،
ى صفة هى خارجة وأما ما يدل عل. على املاهية بل على جزء منه؛ فذلك ينبغي أن يقال له اللفظ الذايت الغري الدال

 .فإنه يقال له لفظ عرضي، وملعناه معىن عرضى عن األمرين، الزمة كانت أو غري الزمة،
   

املاهية اشتمال  أنه هل جيب أن يكون معىن اللفظ الذايت مشتمال على معىن اللفظ الدال على: موضع نظر مث ها هنا
ملعناه نسبة إىل ذات الشىء، ومعىن ذات  لى لفظلفظ ذايت، يدل ع: العام على اخلاص أو ال يكون ؟ فإن قولنا

فلهذا باحلرى أنْ يظن أنَّ لفظ الذاتى . ينسب إىل الشىء ما ليس هو الشىء ال يكون منسوبا إىل ذات الشىء، إمنا
 اإلنسان ، فال يكون أن يشتمل على املعاين اليت تقوم املاهية، وال يكون اللفظ الدال على املاهية ذاتيا إمنْا األوىل به
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فإن مل جيعل اإلنسان ذاتيا لإلنسان، مبا هو إنسان، بل  .ذاتيا لإلنسان، لكن احليوان والناطق يكونا ن ذاتيني لإلنسان
تكون نسبته بالذاتية إىل حقيقة ماهية الشخص، وذلك هو اإلنسان أيضا؛ وإما أن  لشخٍص شخٍص، مل خيل إما أن

. من حيث هو مجلة شخص، فيكون ليس هو بكماله، بل هو جزء مما هو منه،نسبته ا إىل اجلملة الىت ا يت تكون

ذاتيا لشخِص شخِص فقط ، بل األمور  فحينئذ يعرض أن ال يكون احليوان الناطق واإلنسان وما جيرى جمراها
زاء مقومة فالن، وما جيرى هذا ارى قد تكون ذاتية، ألا أج العرضية أيضا، مثل لونه، وكونه قصريا، وكونه ابن

 .يكون لإلنسان ، من حيث هو ذاتى للشخص، إال ما هلذه فحينئذ ال. للجملة

يكون الذايت مشمتال على املقول يف جواب ما هو؛ لكن قولنا ذاتى، وإن كان حبسب  فهذه األفكار تدعو إىل أن ال
وذلك ألنَّ . آخر ل على معىناللغة يدل على هذا املعىن النسىب، فإنه حبسب اصطالح وقع بني املنطقيني يد قانون

ملعناه نسبةً جيب، إذا تومهت غري موجودة، أن ال   نسبته إىل اجلزئيات الىت تعرض-اللفظ الكلى، إذا دل على معىن 
موجودا، ال أن ذات ذلك الشىء جيب أن يكون يرفع أوال، حىت يصح توهم  يكون ذات ذلك الشىء من اجلزئيات

 جب رفع ذلك الشىء، سواء كان ألن هذا املرفوع هو حقيقة ذاته، أو كان هذارفع هذا مو رفع هذا، بل ألن

- فإنْ مل يكن هكذا.  فإنه يقال له ذاتى-املرفوع مما حتتاج إليه حقيقة ذاته ليتقوم  وكان يصح يف الوجود أو يف  
رفعه سبب رفعه، ال يصح يف الوجود، ولكن ليس  التوهم أن يكون الشىء املوصوف به حاصال مع رفعه، أو كان

ال يصح إال أن يكون ذلك، ارتفع أوال يف نفسه، حىت يكون رفعه باجلملة  بل إمنا ال يصح ذلك يف الوجود ألن رفعه
- ليس سبب رفعه فإنه  فأما املرتفع ىف الوجود فكالقيام والقعود، وذلك مما يسرع رفعه، وكالشباب. فهو عرضى  

املرتفع يف الوهم دون الوجود  وأما. لته، وكاخللق فإنه يصعب إزالتهيبطؤ رفعه وكغضب احلليم فإنه يسهل إزا
السبب، فككون اإلنسان بطبعه معرضا للتعجب والضحك،  وأما الذي اليرتفع، وال يرفع رفع. فكسواد احلبشي

 انية تكونالجيوز أن يرفع عن اإلنسان يف الوجود؛ فإنْ توِهم مرفوعا، فإنَّ اإلنس وهو كونه ضحاكا بالطبع، فإنه

اليتأتى أن يرفع، اإل أن تكون  مرفوعة، ال أنَّ رفع األعراض بالطبع هلذا املعىن هو سبب رفع اإلنسانية، بل ألنه
 .اإلنسانية، بل اإلنسانية سبب لثبوا اإلنسانية أوال مرفوعة، كما أا ليست سببا لثبوت

 األشخاص، وبني نسبة األعراض إليها؛ فإنّ النسبة والناطق واإلنسان إىل فقد بان اختالف ما بني نسبة احليوان
منها مايرتفع،  رفعتها، أوجب رفع الشخص؛ وأما النسبة الثانية فنفس رفعها اليوجب رفع الشخص، بل األوىل إذا

وإذا كان األمر على هذه اجلهة، . ألبتة ومنها ما الجيوز أن يرتفع أو يرتفع الشخص؛ وأما رفعها فال يرفع الشخص
 .ذاتى يشتمل على الدال على املاهيةفال

 .املاهية، ومنه عرضى اتضح لك أن اللفظ املفرد الكلى منه ذاتى يدل على املاهية، ومنه ذاتى اليدل على فقد

  الفصل السادس

 يف تعقب ما قاله الناس يف الذايت والعرضي
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يحصل، ومل يتبني أنه كيف   غري مقوم ، مث ملإن الذاتى مقوم والعرضى: التمييز بني الذاتى والعرضى قد قيل يف

اليصح تومهه مرفوعا مع بقاء الشئ، والعرضى يصح تومهه  إنَّ الذاتى: وقيل أيضا. يكون مقَوما، أو غري مقوم
ملقوم، فإمنا ا أما قوهلم إنَّ الذاتى هو: أَنْ نحصل حنن صحة ما قيل أو اختالله، فنقول فيجب. مرفوعا مع بقاء الشئ

وقد علمت مايعرض من هذا، اللهم إال أن . مقوم لغريه يتناول ماكان من الذاتيات غري داٍل على املاهية، فإنَّ املقوم
 ظاهر لفظه، ولكن يعنون به ما عنينا بالذاتى، فيكونوا إمنا أتوا باسم مرادف صِرف عن يعنوا باملقوم ما اليفهم من

يف الذاتى، وتكون حاجة  مل يدل على املعىن الذي نقل إليه، ويكون اخلطب يف املقوم كاخلطباالستعمال األول، و
: الرفع يف التوهم، فيجب أن تتذكر ما أعطيناك سالفا وأما اعتمادهم على أمر. كل واحد منهما إىل البيان واحدة

ىن، ويكون له أوصاف أخرى تلْزمه اوصاف حيتاج إليها أوال حىت حيصل ذلك املع أنّ املعىن الكلى قد يكون له
ماهيته، فلن حيصل  فأما مجيع األوصاف اليت حيتاج إليها الشئ حىت حتصل. إذا صار ذلك املعىن حاصال وتتبعه،

ماهيات، وأن تلك املاهيات قد تكون  وذلك أنه قد سلف لك أنَّ لألشياء. معقوال مع سلب تلك األوصاف منه
وأنّ املاهية اليوجب هلا حتصيل أحد الوجودين وأن كل واحد  ن موجودة يف األوهام،موجودة يف األعيان، وقد تكو

تثْبإال بعد ثبوت تلك املاهية، وأنَّ كل واحد من الوجودين يلحق باملاهية خواص وعوارض من الوجودين الي 

لوازم تلزمه من حيث  ورمبا كانت له. تكون للماهية عند ذلك الوجود، وجيوز أن التكون له يف الوجود اآلخر
االثنينية يلزمها الزوجية، واملثلث يلزمه أن تكون زواياه  املاهية، لكن املاهية تكون متقررة أوال، مث تلزمها هى، فإنَّ

  من حيث-وهذه املاهية إذا كان هلا مقومات متقدمة . ال ألحد الوجودين، بل ألنه مثلث الثالث مساوية لقائمتني،

فإذن إذا حصلت معقولة،  .ماهية دون تقدمها؛ وإذا مل حتصل ماهية، مل حتصل معقولة والعينا مل حتصل -هى ماهية 
به؛ فإذا كان ذلك حاصال يف العقل، مل ميكن  حصلت وقد حصل ماتتقوم به العقل معها على اجلهة اليت تتقوم

وال جيوز سلبها عنه، حىت مع تصور الشئ،حبيث الجيهل وجودها له،  السلب فيجب أن تكون هذه املقومات معقولة
بالفعل، فكثري من  ولست أعين حبصوهلا يف العقل خطورها بالبال. الذهن، مع رفعها يف الذهن بالفعل تثبت املاهية يف

بالبال، وإخطارها ما هي مقومة له بالبال، حىت  املعقوالت التكون خاطرة بالبال، بل أعىن أا الميكن مع إخطارها
خطَرا بالبال بالفعل، أن يسلبها عنه، كأنك جتد املاهية بالفعل خالية عنها مع ةً بالبال، وذلكتكون هذه مطَرخم 

للمعاين املعقولة، جيب ضرورة  وإذا كان كذلك، فالصفات الىت نسميها ذاتية. تصورها، أعىن تصور املاهية يف الذهن
 . دون تقدم تصورهاالذهن أن تعقل للشئ على هذا الوجه إذ التتصور املاهية يف

   
تصور املاهية، بل  العوارض، فِإذْ ليست مما يتقدم تصورها يف الذهن تصور املاهية فيه، وال أيضا هي مع وأما سائر

فاملاهية تثبت دوا، وإذا ثبتت دوا، مل يتعذر أن تعقل  توابع ولوازم ليست مما حيقق املاهية، بل مما يتلو املاهية،
 وقد علمت أىن لست أعىن يف هذا التعقل أن يكون، إذا تصورت الشئ. إن مل يلزم تعقلها تتقدم، أواملاهية، وإن مل 

تلحض األجزاء بذهنك، بل  بالفعل ملحوظة إليه، يكون مع ذلك تصورت أفراد املقومات له أيضا بالفعل، فرمبا مل
ذي هو مقوم عن الذي هو مقوم له سلبا يصح تسلب ال أعىن ذا أنك إذا أخطرت األمرين معا بالبال، مل ميكنك أن
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 فإذا كان كذلك، فيجب أن الميكنك سلبه عنه، بل. الذهن من دون وجود مايقومه فيه معه وجود املقوم مباهيته يف

املاهية، واليعقل وجودها للماهية،  وأما العوارض فال أمنع صحةَ أستثباتك يف الذهن معىن. يعقل وجوده له الحمالة
العوارض، فإنَّ من العوارض مايلْزم املاهية لزوما أوليا بينا ليس  وال أوجب ذلك أيضا يف كل. بل يسلبها سلبا كاذبا

كان ليس هو  آخر، فيكون سلبه عن املاهية مع استثبات املاهية وإخطارمها معا بالبال مستحيال، إذا بواسطة عارض
أضالعه على االستقامة تومها، أو معىن  ثلث حبيث ميكن إخراج أحدوذلك مثل كون امل. له بسبب وسط بينه وبينه

يكون وجود العارض بواسطة، فإذا مل ختطر تلك الواسطة بالبال،  وقد ميكن أن. آخر مما يشبه هذا مما هو عارض له
  لوازمولوال صحة وجود القسم الثاين ملا كانت. زاويتني من املثلث أصغر من قائمتني أمكن سلبه، مثل كون كل

وذلك . للماهية بتوسط شىء حقا جمهولة؛ ولوال صحة القسم األول ملا كان ما نبين لك بعد من إثبات عارض الزم
غري بين الوجود هلا، ذهب األمر إىل غري النهاية؛ وِإنْ كان من  ألنَّ املتوسط، ِإنْ كان اليزال يكون الزما للماهية

مقوم، وكان الزما آخر   الزماً هلذا املقوم، ال مقوماً، إذْ مقوم املقوم- كما تعلم -الالزم اهولُ  املقومات، صار
الذهن أن يتوهم الشىء مرفوعا عنه ذلك الالزم من  فما كان من اللوازم غري بين للشىء صح يف. األمر بال واسطة

 الذهن مع سلب الالزم عنه بالفعل، الصحة فمن حيث أنَّ تصوره قد حيصل يف أَما جهة. جهٍة، ومل يصح من جهة
جيوز أن لو كان حيصل يف  وأَما جهة االستحالة فَأَنْ يتوهم أنه. هذه الصحة واجلواز حبسب الذهن املطلق واعتبار

أن لو كان يكون هذا الشخص موجودا، وال  األعيان، وقد سلب عنه فيها الالزم، حىت يكون مثال كما يصح
أيضا أنه كان يكون هذا املثلث موجودا، وال زاويتاه أقل من  ل اخللقة، فصار يصحالندب الذى لزمه يف أص

 واعتبار هذه الصحة واجلواز حبسب. التوهم فاسد ال جيوز وجود حكمه، وليس كاملذكور معه قائمتني؛ فِإنّ هذا

 .ذهن مطابق للموجود

ح سلبه تومهاً ال ىف الوجود، ومنها ما ما يص فقد بان لك من هذا أنّ من الصفات ما يصح سلبه وجودا، ومنها
سلبه بوجه وهو عارض، ومنها ما ال يصح سلبه وهو ذاتى، لكن يتميز  يصح سلبه تومها مطلقا، ومنها ما ال يصح

 ال يوجب سبق ثبوت ما الذاتى له ذاتى قبل ثبوت الذاتى، بل رمبا أوجب سبق ثبوت من العارض بأن الذهن

 .لذهن جيعله تاليا، وإن وجب ومل ينسلبوأما العرض فإنّ ا. الذاتى

 .مل يحصلْ معىن الذاتى والعرضى من اقتصر على البيانني املذكوريني فقد اتضح لك كيف

  الفصل السابع

 يف تعقب ما قاله الناس يف الدال على املاهية

 .غنا ما هو أشد شرحا من هذاإنه هو الدال على ذاتى مشترٍك كيف كان، ومل يبل: فيه إنّ الدال على املاهية قد قيل

وهل ما تعارفه اخلاص واتفقوا  فلننظر اآلن هل املفهوم من هذه اللفظة، حبسب التعارف العامى، هو هذا املعىن أوال،
 .اتضح لنا غرض كبري عليه بسبيل النقل يدل عليه ؟ فإنا إذا فعلنا هذا،
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الذى يدل على املعىن  ك ألنّ الدال على ماهية الشىء هواملفهوم حبسب التعارف العامى فليس يدل عليه؛ وذل أما
أوصاف الذاتية املشترك فيها، والىت ختص  والشىء إمنا يصري هو ما هو حبصول مجيع. الذى به الشىء هو ما هو

ها يف نعم احليوانية حمتاج إلي. حيوان، وإال لكانت احليوانية حتصل اإلنسانية أيضا؛ فِإنّ اإلنسان ليس هو ما هو بأنه
حبصوله وحده  هو ما هو، وليس كل ما حيتاج إليه يف أن يكون شىء هو ما هو، يكون هو الذى حيصل أن يكون

وال اخلاص وحده هو ماهية الشئ  فإذا كان كذلك مل يكن الذاتى مشترك للشىء مع غريه وحده،. الشىء هو هو
لَّ على املاهية واحد الجيعل الذاتى اخلاص داال على الذاتى والدا والعجب أنَّ مجاعةً ممن يرى أنَّ. بل جزء ماهيته

 .له، وهو الذي نسميه بعد فصال؛ فهذا هذا ماهية ماهو ذاتى

على سبيل الوضع الثاين والتعارف اخلاص، فهو أنا جند احليوان واحلساس  وأما تعرف احلال يف الدال على املاهية
أمور يسموا   الصناعة جيعلون احلساس وما جيرى جمراه من مجلةاإلنسان والفرس والثور، مث جند أهل حممولني على

أجناسا، وجيعلون كل ما يكون داال على املاهية  من مجلة مايسمونه فصوال ألمور يسموا أجناسا ذاتية، مث الجيعلوا
علون اإلنسان وكذلك حال اإلنسان والناطق بالقياس إىل أشخاص الناس، فيج .لعدة أشياء علوية خمتلفة جنسا هلا

فإنّ الشئ الذي  .باملاهية، والجيعلون الناطق كذلك، وجيعلون اإلنسان لذلك نوعا للحيوان دون الناطق يدل عليها
الدال على املاهية الذاتية املشتركة، وال جيعلون الشئ  يقولون ِإنه دال على اإلنية الذاتية املشتركة، جيعلونه شيئا غري

 قياس إىل أشياء إنية وماهية، حىت يكون، من حيث يشترك فيه، هو ماهية هلا، ومن حيثبال الواحد صاحلا ألن يكون

فيه الكثرة جنساً أو  يتميز به عن أشياء أخرى هو إنية هلا، حىت يكون الشئ املقول على الكثرة من حيث تشترك
لك يكون هلا فصال، بل إذا جنسا أو نوعا، ومع ذ فيكون ذلك الشئ لتلك األشياء. نوعاً، ومن حيث تتميز به فصال

فصال يقوم اجلنس، إن كان جنسا له فصل يقومه وكذلك إذا وجدوا نوعا  وجدوا جنسا ارتادوا شيئا آخر ليكون
على ذاتى  ذاته هو الفصل، ولو كان الشئ إمنا هو دال على املاهية، حىت هو جنس ونوع، ألنه دال طلبوا شيئا من

 .هذه األحكاممشترك فيه، لكان األمر خبالف 

فإنْ زاد . يكون ما قالوه من كون الدال على ذاتى مشترك، داال على املاهية حقا وهاهنا موانع أخرى عن أن
أعم الذاتيات  شرطا ليتخصص به مايسمونه جنسا ونوعا يف كونه داال على املاهية، وهو أنه جيب أن يكون أحدهم

الذي اليدل على إنية أصال، حىت يكون  ك، وذلك األعم هو األعماملشتركة مضمونا يف الداللة الىت للذاتى املشتر
وأما هذا الذي يتضمن الداللة . الذي لكليته وكما هو يدل على اإلنية الفرق بني األمرين أنّ الدال على اإلنية هو

وإنْ متيز به  إنهاملشتركة فإمنا يدل على اإلنية بالعرض، ألنه يدل جبزء منه دون جزء، كاحليوان ف على أعم الذاتيات
منه؛ فإنه اليفعل ذلك بأنه جسم، بل  أشياء عن النبات، فإنه ليس ذلك جبميع ماحبصوله احليوان حيوان، بل بشئ

فيكون احليوان ليس لذاته .وألجله يدل احليوان على التمييز واإلنية بأنه حساس، وهذا هو الدال على اإلنية أوال،
أوال فألنه  أما. إنّ هذا أيضا تكلف غري مستقيم: ن احلساس كذلك لذاته، فنقولجبزء منه، ويكْو صاحلا للتمييز، بل

جوهر ناطق، : على الشئ فقلنا مثال لو كان كذلك لكان إذا أخذنا أعم املعاىن كاجلوهر، وقرنا به أخص ما يدل
د جنسه أنه جوهر أو جنسه، وكان يكون حد اإلنسان أو ح لكان يكون داال على ماهية، وكان يكون نوع اإلنسان

أنه حيوان ناطق، وليس احليوان واجلوهر واحدا؛ ومن احملال أن يكون للشئ  وليس كذلك عندهم، بل حده. ناطق
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على الترتيب  وإنْ تكلفوا أن يوجهوا مع املشترك األول سائر الىت يف الوسط. تام حقيقي إال الواحد الواحد حد
مشتمال على كمال احلقيقة، فيكون حينئذ  ى املاهية جيب أنْ يكونكله، فقد حصل ما نذهب إليه من أن الدال عل
اللفظة عن املوضوع يف اللغة إىل اصالح ثان؛ فإنا سنوضح من بعد  هذا التكلف يؤدي إىل أن الحيتاج إىل نقل هذه

 .ما يتعوق معهااللفظة على ماهى عليه حيفظ الوضع األول هلا مع استمراٍر يف الوجوه اليت يتعوق  أنّ استعمال هذه
   

حمصل من  كله، فإنّ ذلك يفسد بوجوه أخرى، منها أنّ احلساس أيضا حكمه حكم احليوان، وأنه أيضا وبعد هذا
صورة أو كيفية المتييز ا، إمنا متيز مبا  معان عامة وخاصٍة، وأنّ املعاىن العامة فيه، ككون اجلسم أو الشئ ذا قوة أو

ومنها أنّ احليوان وِإنْ كان . قوة دراكة للشخصيات على سبيل كذا أو الشئ ذاهو أخص منها، وهو كون اجلسم 
نظرنا هذا  معناه كاجلسم، ومييز جبزء كاحلساس، فليس سبيلنا يف هذا األعتبار هذا السبيل، وال المييز جبزء من

شئ واحد؛ ومن حيث هو حيوان  وذلك ألنا إمنا ننظر يف احليوان من حيث هو حيوان؛واحليوان، من حيث. النظر
النبات أو المييز، فإنْ مل مييز وجب أن يكون النبات يشارك  هو ذلك الوحتد الخيلو إما أنْ مييز التمييز الذي عن

جزء  وهذا خلْف؛ وإن ميز، فقد صدر عنه مبا هو حيوان تميز، وإن كان قد يصدر أيضا عن احليوان يف أنه حيوان
حبال، وللعلة تلك احلال، جيب أن   ذلك التمييز ، وليس إذا كان للشئ علة ا يصريله، وكان اجلزء علةً أوىل يف

 .الصفة تكون احلال له بالعرض، فكثري من األشياء ذه

املاهية، يتميز ا ما يسمى جنسا أو  مث ال أمنع أن يكون هاهنا شروط أخرى تلحق بالبيان الذي جعلوه للدال على
ذلك للحساس دون حيوان؛ إال أنَّ ذلك اليكون حبسب  ى تلحق بالتمييز يكوننوعا عن الفصل؛ وشروط أخر

عليه من املستعملني هلذه األلفاظ يف أول ما استعملوا ، بل يكون  الوضع األول، وال حبسب نقٍل منصوٍص
املصري   كانوإذا وجد يف ظاهر املفهوم من لفظ ماهو مايقع به استغناء واقتصار،. أمثال هذه اضطرارات أجلأ إليها

للحق، واالعتراف بذهاب ذلك على  عنه إىل غريه ضربا من العجز ومن اللجاج الذي تدعو إليه األنفة من اإلذعان
 .مساعها من مل خيطر بباله ما أوردناه من املباحث إىل حني

  الفصل الثامن

 يف قسمة اللفظ املفرد الكلى إىل أقسامه اخلمسة

 اللفظ املفرد الكلى إما ذاتى وإما عرضى، وأنّ الذاتى للشئ إما صاحل للداللة علىأن  إنه قد تبني لك: نقول اآلن

يدل على ماهية شئ واحد أو  والدال على املاهية إما أن. املاهية بوجه، وإما غري صاحل للداللة على املاهية أصال
مثال . شياء ختتلف ذواا أختالفا ذاتيااملاهية إمنا هى حبسب أ أشياء الختتلف أختالفا ذاتيا؛ وإما أن تكون داللة على

 وقعت على هذه املشار إليها؛ ولفظة اإلنسان إذا وقعت على زيد وعمرو؛ ومثال الثاين األول لفظة الشمس إذا

حيوانات، : األشياء ؟ فقيل ما هذه: داللة لفظة احليوان إذا وقعت على الثور واحلمار والفرس معا، فسأل سائل مثال
مسئول عنها مجلتها، ومطلوب كنه احلقيقة اليت هلا  يوان تدل على كمال حقيقتها، من حيث هوفإنَّ لفظة احل
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الوجه األول يكون داال على ماهية اجلملة، وماهية كل واحد؛ فإنَّ لفظة اإلنسان  والفرق بني الوجهني أنَّ. بالشركة
خيتص كل واحد منهما به  ليها وخيرج عنها ماأيضا على كمال احلقيقة الذاتية اليت لزيد وعمرو، وإمنا يفضل ع تدل

 .من األوصاف العرضية، كما قد فهمته مما قيل سالفا
   

وحدها، فليس ا وحدها  الوجه الثاين فإنك تعلم أن احليوانية وحدها التكون دالة على ماهية اإلنسان والفرس وأما
فصول الذاتية؛ وأما الذي هلا من املاهية بالشركة بال كل واحد منهما هو هو، وليس إمنا يفضل عليها بالعرضيات بل

احلساس فيدل على جزء من مجلة ما تشتمل عليه داللة لفظ احليوان، فهو جزء من  وأما. فلفظة احليوان تدل عليه
إنه ال : أن يقول لكن لقائل. حقيقتها املشترك فيها دون متامها؛ وكذلك حال الناطق بالقياس إىل اإلنسان كمال
جسما ذا نفس، كذلك اليكون احلساس إال  للحيوان إال ومثلها للحساس، وكما أنه اليكون احليوان إالداللة 

اللفظ يدل على معىن ليس على الوجه الذي فهمته، أعىن أن يكون  إنّ قولنا إنَّ: فنقول يف جوابه. جسما ذا نفس
هناك  تحرك إذا دلَّ، مل يكن بد من أن يكونمن وجود ذلك املعىن، فإنك تعلم أنّ لفظ امل إذا دل اللفظ مل يكن بد

إنَّ لفظة املتحرك مفهومها  حمرك، ولفظة السقف، إذا دلت، مل يكن بد من أن يكون هناك أساس، ومع ذلك ال نقول
وذلك ألن معىن داللة اللفظ هو أن يكون اللفظ امسا  وداللتها احملرك، ولفظة السقف مفهومها وداللتها األساس؛

يشعر الذهن به . األول، فِإنْ كان هناك معىن آخر يقارن ذلك املعىن مقارنه من خارج ىن على سبيل القصدلذلك املع
حمموال على ما يحمل  شعوره بذلك املعىن األول، فليس اللفظ داال عليه بالقصد األول؛ ورمبا كان ذلك املعىن مع

واملعىن الذي . حمموال كمعىن احملرك مع املتحرك كنعليه معىن اللفظ، كمعىن اجلسم مع معىن احلساس؛ ورمبا مل ي
 أحدمها أوال واآلخر ثانيا؛ أما أوال فكقولنا احليوان، فِإنه يدل على: على وجهني يتناوله اللفظ بالداللة أيضا يكون

ة مضمن يف معىن احليواني مجلة اجلسم ذي النفس احلساس، وأما ثانيا فكداللته على اجلسم، فإنَّ معىن اجلسم
على أنه يشري إليه من خارج، فيكون هاهنا داللة  ضرورةً، فما دل على احليوانية اشتمل على معىن اجلسم، ال

 وداللة خارجية، إذا دل اللفظ على ما يدل عليه، عرف الذهن أن شيئا آخر من خارج باحلقيقة إما أولية وإما ثانية،

 .ال دخول مطابقيقارنه، وليس داخال يف مفهوم اللفظ دخولَ اندراٍج و

كما يدل احليوان  داللة مطابقة،: خنتصر هذا كله وحنصله، جعلنا الداللة اليت لأللفاظ على ثالثة أوجه فإن أردنا أن
احليوان على اجلسم؛ وداللة لزوم كما تدل  على مجلة اجلسم ذي النفس احلساس؛ وداللة تضمن، كما تدل لفظة

إنَّ املفهوم من احلساس هو أنه شئ له : فلنرجع إىل ماحنن فيه فنقول ذلكفإذا كان . لفظة السقف على األساس
. داللةَ لزوم خارج ما، نعلم أنه جيب أن يكون جسما وذا نفس، فتكون داللةُ احلساس على اجلسم ِحس تم من

تكون داللته جسم ذو نفس حساس ف وأما احليوان فإمنا نعىن به حبسب االصطالح الذي ألهل هذه الصناعة، أنه
وأما داللة احلساس على سبيل املطابقة، فإمنا هي على . تضمن على كمال احلقيقة داللة مطابقة، وعلى أجزائها داللة

 .األجزاء، فإمنا تدل عليها على سبيل اللزوم جزء فقط، وأما الكل وسائر

نَّ اللفظَ الدال على املاهية ماهو إىل هذا النمط من الداللة؛ فقط تقرر أ يف قولنا لفظ دال، ولسنا نذهب هاهنا
مااعترب ذاتيته له،  فأما اللفظ الذاتى للشئ الذي اليدل على ماهية. ومن هاهنا تزول الشبهة املذكورة وكيف هو،
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املشتركة وإال لدل على املاهية املشتركة بوجٍه، فهو  البسبيل شركة والخصوٍص، فانه الجيوز أن يكون أعم الذاتيات
بعض ماحتته عن بعض، فهو صاحل لإلنية؛ فكل ذاتى اليدل بوجه على ماهية الشئ   فهو صاحل لتمييزإذن أخص منه،

 .على اإلنية فهو دال
   

كونه داال على ماهية  إنَّ الذي يصلح لإلنية هو بعينه يصلح للماهية، فإنَّ احلساس، وإنْ رذَّلْت: قائل فإنْ قال
داللته على ماهية مشتركة للسميع والبصري  و شركة، فإنك الترذِّلاإلنسان والثور والفرس، حبال خصوص أ

إىل مقول يف جواب ماهو، ومقولٍ يف جواب أى شىء، انقساما على  والالمس؛ فليس جيب أنْ يكون الذايت ينقسم
اإلنية، بل  اآلخر، ولذلك مل يتبني لك أنه إذا كان الشىء داال على املاهية، فليس بداٍل على أن اليدخل أحدمها يف

أنا المننع أن يكون ماهو دال على إنية  أما التشكك املقدم فينحل بأن تعِرف: يلزمك ما ألزمت القوم، فنقول له
أوجبنا ذلك؛ إمنا مننع أن يكون احلساس مثال داال على ماهية خاصة أو  أشياء داال على ماهية أشياء أخرى، بل رمبا

والثور؛  داللة احليوان مع مشاركة احليوان احلساس يف الذاتية لإلنسان والفرسوالفرس والثور، ك مشتركة لإلنسان
إما بعد : متنع حكما آخر فنقول فإنَّ احلساس ذاتى مشترك لعدة أشياء، كما أن احليوان ذاتى مشترك هلا؛ إمنا

ة مشتركة لألمور اليت مها احليوان وحده منهما داال على ماهي االشتراك يف الذاتية املشترك فيها، يفترقان فيكون
 .ذاتيان هلا

فنعين بذلك أنه كذلك لذلك  ماهية أو غري ماهية،: لفظ ذايت، عنينا ذاتيا لشىء، مث نقول: تعلم أنا إذا قلنا وجيب أن
فإن الذايت للشىء، كاللون للبياض، قد يكون عرضيا  وإذا خلينا عن هذا فيكون ماهو أبعد من هذا،. الشىء الغريه

إن الذايت اليكون عرضيا؛ فإن غرضنا يتوجه إىل أنه : اليوجب منع قولنا ر، كما هو للجسم، وهذالشىء آخ
 .لذلك الشىء الذي هو له ذايت اليكون عرضيا

بالدال على اإلنية ما إمنا صلوحه لإلنية فقط دون املاهية، حىت إنه  إنا نعين: وأما التشكك اآلخر فينحل بأن نقول
على  الدال: معىن مقوم يتمم ما هية مشتركة أو خاصة، بل على معىن مقوم خيص؛ فإذا قلناعلى  التكون داللته

والبصري والالمس، هل هو  فإن تشكك متشكك، واستبان حالَ قول احليوان على السميع. اإلنية عنينا هذا املعىن
واع احليوان وأمورا ماهو، فتكون هذه أن قول يف جواب ماهو أو ليس، وكيف جيوز أن يكون مقوال يف جواب

وكيف اليكون . مقوال عليها يف جواب ماهو، ألن احليوان أمتُّ داللة خمتلفة متباينة أيضا، فحينئذ اليكون احلساس
إياه  حممول على ماحنمله علية بالشركة ؟ فيجب أن ينتظر هذا املتشكك أصوال وأحواال نعطيها كذلك وهو أكمل

: الدالَ على املاهية يقال له إنَّ الذاتى: فإذْ قد تبني هذا فنقول.  فصوليف محل اجلنس على الفصل، وذلك بعد

 .املقول ىف جواب أى شىء هو يف ذاته، أو أى ما هو: له املقول ىف جواب ما هو؛ والذاتى الدال على اإلنية يقال

خاصةً؛  إلنسان، ويسمىخاصاً بطبيعة احملمول عليه ال يعِرض لغريه كالضحاك والكاتب ل وأما العرضى فرمبا كان
كل لفظ كلى ذاتى إما داال على  فيكون. ورمبا كان عارضا له ولغريه كاألبيض لإلنسان ولغريه ويسمى عرضا عاما

وأما الكلى . ويسمى وإما داال على إنية ويسمى فصال ما ماهية أعم، ويسمى جنسا ، وإما داال على ماهية أخص،
 .خاصة، وإما مشتركا فيه ويسمى عرضا عاما العرضى فيكون إما خاصيا ويسمى
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وهذا الذى هو جنس ليس جنسا ىف . وإما خاصة، وإما عرض عام فكل لفظ إما جنس وإما فصل، وإما نوع،
وكذلك النوع ليس هو نوعا ىف نفسه، . شىء، بل جنسا لتلك األمور الىت تشترك فيه نفسه، وال بالقياس إىل كل

فصل بالقياس إىل ما  وكذلك الفصل إمنا هو. بالقياس إىل األمور الىت هو أعم منهابالقياس إىل كل شىء، بل  وال
وكذلك العرض إمنا هو عرض . يعرض لطبيعته وحده واخلاصة أيضا إمنا هى خاصة بالقياس إىل ما. يتميز به ىف ذاته

 .وحده عام بالقياس إىل ما يعرض له ال

ومبايناا، على حسب العادة اجلارية، سالكني  لنبحث عن مشاركاافلنتكلم اآلن ىف كل واحد منها بانفراده، مث 
 .يف مسلك اجلماعة

  الفصل التاسع

 يف اجلنس

   
الوضع األول  ّ اللفظة الىت كانت يف لغة اليونانيني تدل على معىن اجلنس، كانت تدل عندهم حبسب إن: فنقول

وكانوا أولئك يسمون املعىن . املنطقيني جنسا  يسمى عندعلى غري ذلك، مث نِقلت بالوضع الثاىن إىل املعىن الذى
فإنَّ مثل العلوية كانت . مثل ولديتهم كالعلَِوية ، أو بلديتهم كاملصرية الذى يشترك فيه أشخاص كثريةٌ جنساً ،

 بالقياس إىل باسم اجلنس بالقياس إىل أشخاص العلويني، وكذلك املصرية كانت تسمى عندهم جنسا تسمى عندهم

املنسوب إليه الذى تشترك فيه الكثرة جنسا  أشخاص املولودين مبصر، أو الساكنني ا؛ وكانوا أيضا يسمون الواحد
للعلويني ، ومصر جنسا للمصريني؛ وكان هذا القسم أَوىل عندهم  هلم، وكان على مثال عندهم يجعل جنسا

 ونظن أنّ.  ومصر سبب لكون املصرية جنسا للمصرينيسبب لكون العلوية جنسا للعلويني، باجلنسية، ألنَّ عليا

يسمون اِحلرف والصناعاِت  ويشبه أيضا أم كانوا. السبب أوىل باالسم من املسبب إذا وافقه ىف معناه، أو قاربه
فلما كان املعىن الذى يسمى األن عند املنطقيني . جنسا أنفسها أجناسا للمشتركني فيها، والشركةَ نفسها أيضا

إىل أشياء كثرية تشترك فيه، ومل يكن له ىف الوضع األول أسم ، نِقل له من اسم  نسا هو معقول واحد له نسبةج
املقول على كثريين  األمور املتشاة له اسم، فسمى جنسا، وهو الذى يتكلم فيه املنطقيون ويرمسونه بأنه هذه

التحديد، فيجب أن نشري إشارةً خفيفة إىل معىن احلد  ذاوقبل أن نشرع يف شرح ه. خمتلفني بالنوع ىف جواب ما هو
إن الغرض األول يف التحديد هو : إىل اجلزء الذي نشرح فيه حال الربهان فنقول والرسم، ونؤخر حتقيقه بالشرح

 يصلح أن يدل على باللفظ على ماهية الشئ، فإنْ كان الشئ معناه معىن مفردا غري ملتئم من معاىن، فلن الداللة

واليكون له ما يشرح ماهيته بأكثر من لفٍظ هو  ذاته إال بلفظ يتناول تلك الذات وحدها، ويكون هو امسها الغري،
لكن داللة االسم إذا مل تفد علما مبجهول، احِتيج إىل بيان . أكثر شرحا له اسم؛ ورمبا أتى باسم مرادف المسه يكون

الذهن حينئذ ملعناه منتقال  ارض ولواحق ولوازم لذاته، إذا فُِهمت تنبهاليتناول ذاته فقط، بل يتناول ِنسبا وعو آخر
. ينتقل إليها، وعلى ماهو أقرب إىل فهمك يف هذا الوقت منها إىل معناه، أو يقتصر على العالمات دون املاهية، فال
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 .له لفظ يشرح لواحقه من أعراضه ولوازمه فمثل هذا الشئ الحد له، بل

فله حد، وهو القول الذي يؤلف من املعاىن اليت منها حتصل ماهيته  ىن ذاته مؤلفا من معان،وأما إنْ كان مع
 وألن أخص الذاتيات بالشئ إما جنسه، وإما فصله، على ماجيب أن نتنبه له مما سلف ذكره؛ حتىتحصل ماهيته،

فيجب . والفصل  اجلنسفأما فصل الفصل، واجلنس اجلنس، وما يتركب من ذلك، فهو له بواسطة، فهو يف ضمن
اليت تليه، حصل منها احلد، كما  أن يكون احلد مؤلفا من اجلنس والفصل؛ فإذا أحضر اجلنس القريب، والفصول

اجلنس الاسم له، أتى أيضا حبده، كما لو مل يكن للحيوان اسم أتى  فإنْ كان. إنه حيوان ناطق: نقول يف حد اإلنسان
 .وكذلك من جانب الفصل.  أحلق به ناطقنفْس حساس، مث جسم ذو: حبده فقيل

   
املعىن الواحد املتحصل من  باجلملة يشتمل على مجيع املعاىن الذاتية للشئ، فيدل عليه إما داللة مطابقة، فعلى فاحلد

فإمنا يتوخى به أن يؤلف قول من لواحق الشئ يساويه،  وأَما الرسم. اجلملة، وِإما داللة تضمن، فعلى األجزاء
وأحسن أحواله أن يرتب فيه . الشئ اللشئ غريه، حىت يدل عليه داللة العالمة ون جلميع ما يدخل حتت ذلكفيك
رمسا، مثال ذلك أن  جنس، إما قريب وإما بعيد، مث يؤتى جبملة أعراض وخواص، فإن مل يفعل ذلك كان أيضا أوال
. البشرة، ضحاك، أو تذكر هذه دون احليوان ادىإنَّ اإلنسان حيوانٌ عريض األظفار، منتصب القامة، ب: يقال

الذي يسمى جنسا، فمن املقول ما يقال على واحد فقط، ومنه  فاملقول يف شرح اسم اجلنس هو كاجلنس للشئ
 مث. وأما املقول ال على كثريين، فال يتناول اجلنس. املقول على كثريين كاجلنس األقرب مايقال على كثريين، فيكون

ماهو، اختص باجلنس؛ ونعىن  خمتلفني بالنوع يف جواب: ريين اخلمس املذكورة، اإل أَنا ملا قلنااملقول على كث
قد يقال حلقيقة كل شئ يف ماهيته وصورته غري ملتفت إىل  باملختلفني بالنوع املختلفني باحلقائق الذاتية، فإن النوع

كثريين، تشترك فيه بالفعل أو التشترك فيه بالفعل كان يصح يف الذهن حملُه على  نسبته إىل شئ آخر، خصوصا إذا
وإذا كانت أشياء . ذلك بالقوة، أو احتمال التوهم؛ وليس حيتاج يف حتقيق اجلنس إىل أن يلْتفت إىل شئ من بل

إنَّ هذا الشىء : فافهم من قولنا. الشئ اآلخر جنسا خمتلفة املاهيات، مث قيل عليها شئ آخر هذا القول، كان ذلك
 .ما هو، أنَّ ذلك حبال الشركة كما علمت  على هوالء الكثريين ىف جوابيقال

وأما النوع، فإنه ليس، من حيث هو نوع، مقوال على شىء . هو بوجه وأما الفصل، فإنه غري مقول يف جواب ما
نعلم ىف  زمنا أنفإنا يل. مقوال عليه، فإنْ اتفق أَنْ قيل هو بعينه هذا القول، فقد صار جنسا قوال ذه الصفة، بل

هى هلا معىن احلدود، كأنا ملا قلنا هذا  احلدود اليت لألشياء الداخلة يف املضاف، أنا نريد ا كوا لشىء، من حيث
وأما الشىء الذي . من حيث هو كذلك، لو صرحنا ا: عليها قولنا احلد للجنس، استشعرنا يف انفسنا زيادةً يدل

 .لم أنه اليقال على كثريين خمتلفني بالنوع، بل بالعدد، فستع خيص من بعد باسم النوع

 فاليقال شىء منها يف جواب ماهو، فال شىء غري اجلنس موصوفا ذه الصفة، وكل جنس وأما العرضيات،

 .موصوف ذه الصفة، ألنا حصلْنا معىن هذا احلد، وجعلنا لفظ اجلنس امسا له

كان للجنس جنس،  ان للجنس شىء كاجلنس، وهو املقول على كثريين،من ذلك أنه إذا ك: يعرض هاهنا شبه وقد
: مقوال على اجلنس نفسه، فنقول يف جوابه إذا قيل اجلنس على املقول على الكثريين الذي هو جنسه وكان اجلنس
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ه؛ كقول اجلنس، واجلنس يقال عليه الكقول اجلنس بل كقول العرض ل إنّ املقول على الكثريين يقال على اجلنس
مقول على كثريين جنس، وكل ماهو جنس، فإمنا يقال على كل ماهو له جنس، بل املقول  إنّ كل: إذ ليس يقال

وهو اعتبار العموم حبال،  كثريين تعِرض له اجلنسية عند اعتباٍر ما، كما تعرض للحيوان اجلنسية باعتبار ما، على
والمينع أن يكون املعىن . مقومة للحيوان ألبتة سيةوكما نشرح لك كل هذا عن قريب، من غري أن تكون اجلن

ولو كان اجلنس يقال على املقول على الكثريين قول املقول على الكثريين  األخص قد يقال على األعم، العلى كله؛
 .حماال لكان شططا

   
أنْ الجتد بدا من أن  ِبهفإنك إذا أردت أن تحد النوع، يش. هاهنا أستعمال لفظة النوع يف حد اجلنس ومما يشكك

النوع هو املرتب حتت اجلنس، وكالمها للمتعلم جمهول،  تدخل فيه اسم اجلنس، كما يبين لك بعد إذ يقال لك إن
إنه ملا : وقد أجيب عن هذا فقيل. بتعريٍف وال بيان؛ وكل حتديد أو رسم فهو بيان وتعريف اهول باهول ليس

والنوع مضافني، وجب أَنْ يؤخذ  تقال ما هيةُ كلِّ واحٍد منهما بالقياس إىل اآلخر، وكان اجلنساملضافان إمنا  كان
فهذا اجلواب هو .كلُّ واحد منهما إمنا هو هو بالقياس إىل اآلخر  واحد منهما يف بيان اآلخر ضرورةً إذْ كان   كلٌّ

 وزيادة اإلشكال ليست. كل يف اجلنس والنوعأخرى غري اجلنس والنوع، يشكل فيها ما يش زيادة شك يف أمور

إذا كانت جمهولةً معا، فكيف  ورد حدود املضافات على حد اجلنس والنوع، وعرفْىن أا: حبل، فإن احملقق يقول
. الشك فتنكر مجيعها، أو واحدة منها.أنْ تقصد فيه مقدمات يعرف الواحد منها باآلخر ؟ وأيضا فإنَّ من شأن احلل

 هذا احلالُّ تعرض لشئ من تلك املقدمات؛ فإنه مل يقل إن اجلنس والنوع ليسا معا  يف احلل الذي أَوردهوليس

جمهول، فليس هو تعريف جمهول  جمهولني عند املبتدئ املتعلم، ومل يقل إنه إذا عرف كلُّ واحد منهما باآلخر وهو
الثالثة وهي أن تعريف اهول باهول ليس ببيان، وال  ارمبجهول، فإنّ هذا الميكن إنكاره؛ وال أيضا يسوغ إنك

غري موجب لصحة املطلوب ا؛ فإذا كان هذا احلالُّ مل يتعرض ملقدمة من قياس الشك  الترتيب الذي هلذه املقدمات
لشئ، وبني الذي يعرف مع ا أنه مل مييز فيه الفرق بني: وأيضا فقد وقع فيه غلط عظيم. لتأليفه، فلم يعمل شيئا وال

بنفسه ويصري جزءا من تعريف الشئ، إذا أضيف إليه  الذي يعرف به الشئ؛ فإن الذي يعرف به الشئ هو مما يعرف
وأما الذي يعرف مع الشئ فهو الذي استتمت . ويكون هو قد عرف قبل الشئ جزء آخر توصل إىل معرفة الشئ،

حىت يعرف به   معه، وال تكون املعرفة به تسبق معرفةَ الشئاملعرفات للشئ معا عِرف الشئ وعرف هو املعرفة بتوايف
تعرف الشئ ما مل جتتمع معا، مل تعرف  الشئُ، فذلك اليكون جءا من مجلة تعريف الشئ؛ فإنَّ أجزاء اجلملة اليت

عها، فما دامت األجزاء تذكر ومل تستوف مجي. املعىن الذي للشئ فقط الشئ، والواحد منها يكون داال على جزء من
معا،  واملضافات إمنا تعرف. جمهوال؛ فإذا توافت عرف الشئ حينئذ، وعرف ما يعرف مع الشئ يكون الشئ بعد

وباجلملة ما . المع معرفته ليس بعضها يعرف بالبعض فتكون معرفة بعضها قبل معرفة البعض فتكون معرفة البعض
وكذلك فإنا . به الشىء هو ىف املعرفة قبل الشىء يعرف مع الشئ غري الذى يعرف به الشىء؛ فإنّ الذى يعرف

 هذه اازفة الىت أومأ إليها من ظن أنه حيل هذا الشك، بل يف حتديدها ضرب من إنَّ املتضايقات ال حتد على: نقول

خ ؟ مل ما األ: أذا سِئلت وأما مثاله ىف العاجل، فهو أنك. التلطف يزول به هذا االنغالق؛ وهلذا موضع بيان آخر



 22                    ابن سينا- املنطق

أبوه هو بعينه أبو إنسان آخر الذى يقال إنه أخوه، فتأتى  إنه الذى: تعمل شيئا إن أجبت؛ أنه الذى له أخ، بل تقول
 وإذْ قد تقرر. متحددا باملضاف اآلخر؛ فإذا فرغت تكون قد دللت على املتضايفني معاً بأجزاء بيان ليس واحد منها

وإنْ مل يؤخذ النوع فيه نوعا من  إنَّ حتديد اجلنس يتم،: حيث فارقناه فنقولأن هذا احلل غري مغن، فلنرجع حنن إىل 
عنيت بالنوع املاهيةَ واحلقيقةَ والصورةَ، وقد يعىن به ذلك  حيث هو مضاف إليه، بل من حيث هو الذات؛ فإنك إذا

والصورة، تم  ملختلفني باملاهيةوإذا عنيت باملختلفني بالنوع ا. النوع من املضاف إىل اجلنس كثريا يف عادم، مل يكن
خمتلفني باحلقائق واملاهيات والصور الذاتية يف  إنّ اجلنس هو املقول على كثريين: فإنك إذا قلت. لك حتديد اجلنس

حتتج إىل أن تأخذ النوع من حيث هو مضاف فتورده ىف حده، وإن كانت  جواب ما هو، تم حتديد اجلنس، ومل
: قلت أما االندراج فألنك إذا. ك اندراجا ال يكون معه جزء احلد متحددا باحملدود باحلدذل اإلضافة تندرج ىف

وأما . إىل ما عرض هلا من اإلضافة مقول على املختلف باملاهية، جعلت املختلف باملاهية مقوال عليه، وهذه إشارة
اهية، أو كلية ختالف باملاهية؛ واملاهية من حيث فألن جزَء احلد هو امل أنك مل جتعل جزَء احلد متحددا باحملدود باحلد،

    والكلية املخالفة باملاهية، هى ماهية،

متحددة باجلنس، فتكون قد حددت. متحددة باجلنس، فتكون قد حددت غري. 

 املقالة الثانية

  من الفن الثاين

  الفصل األول

  "1"فصل 

 يف حال مناسبة األجناس

العشرة العالية، وحال قسمة املوجود إليها، وابتداء القول ىف أا  تفهيم هذه األجناسوفصوهلا املقسمة واملقومة، و
 .جنس وال يدخل بعصها ىف بعض وال جنس خارج عنها عشرة ال تدخل حتت

فصول مقومة بل تنفصل بذواا، وإمنا كان يكون هلا فصول مقومة لو كانت هلا  إن األجناس العالية ال يوجد هلا
بغريها، كما تبني  ، وباجلملة معاٍن أهم منها داخلة ىف جوهرها، فتحتاج أن تنفصل يف جواهرها عنهافوقها أجناس

 .ىف صناعة أخرى؛ ولكن إمنا توجد هلا الفصول املقسمة

يكون هلا  وإمنا كان. نعم، قد يكون هلا أعراض وخواص مقسمة. السافلة ال توجد هلا فصول مقسمة واألنواع
املتوسطة فإا هى الىت يوجد هلا فصول  وأما األجناس واألنواع. أن يكون هلا أنواع حتتهافصول مقسمة لو صلح 
تقسم أجناساً فوقها؛ وفصوهلا املقسمة هى الىت تقِّوم أنواعا حتتها؛  ففصوهلا املقومة هى الىت. مقومة وفصول مقسمة

أوىل؛ وكل ما قسم  ىل ملا قَسم إليه اجلنس قسمةجنسا هو فوق فإنه يقوم كل ما حتته؛ لكن تقوميه األو وكل ما قوم
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 .جنسا أو نوعا هو حتت فإنه يقسم ما فوقه

وخيتص يف  يكون األقدم هو املعىن اآلخر؛ فلما كان هذا املعىن يلزمه أنْ يكون نوع األنواع، وال يبعد أيضا أن
سىل باسم النوعية، وِعل أَوحيث هو مالصق لألشخاص نوعا أيضا مى منإضافاته بالنوعية فقط من غري جنس، ج .

إىل أنض أول التسمية وقع حبسب اعتبار النوع املضايف،  وهذا شئ ليس ميكنىن حتصيله، وإن كان أكثر ميلى هو
 إنه قد: النوع الذي هو أحد اخلمسة يف القسمة األوىل، هو بأى املعنيني نوع، فنقول لكنه جيب علينا أن نعلم أنّ

إن اللفظ الكلى : قيل  القسمة املخمسة على وجه يتناول كل واحد منهما دون اآلخر، فإنه إذاميكن أن خترج
باملاهية إما أن يكون مقوال باملاهية املشتركة ملختلفني بالنوع،  الذاتى، إما أن يكون مقوال باملاهية أو اليكون، واملقول

اعتبار  تتناول اجلنس والنوع املالصق لألشخاص، فيضيعدون النوع، كان قسمة املقول باملاهية  أو ملختلفني بالعدد
ذلك ماهو مقول على كثريين  النوع باملعىن الذي يكون باالضافة إىل اجلنس يف القسمة األوىل، بل ينقسم بعد

عليه مثل ذلك، فيكون الذي يسمى جنسا فقط، وإىل  خمتلفني بالنوع يف جواب ما هو إىل ما هو كذلك، وال يقال
لكن هذه القسمة التخرج طبيعة . آخر هذا القول فيصري هذا االعتبار نوعا  مقوال على كثريين، ويقال عليهمايكون
وله نوعية، وخترج  باملعىن املضاف مطلقا، بل خترج قسما من هذه النوعية ذا االعتبار، وهو ماكان جنسا النوعية

خيرج النوع مبعىن األعم، فيكون النوع باملعىن   يقسم حبيثوقد ميكن أن. طبيعة النوع باالعتبار اخلاص ساملا صحيحا
إما الذي هو نوع األنواع الذي يعِرض له أن يكون النوع باملعىن : ماهو نوع  اخلاص يف القسمة الثانية، حىت يكون

 .جيعله أخص، وإما الذي هو نوع يتجنس الذي

-  من حيث هو كلى-لكنك إذا قسمت الكلى  رات به أن تقسمه قسمةً تكون له بالقياس إىل فأَوىل االعتبا 
وهنالك  حبسبها، فهنالك يذهب النوع الذي باملعىن األعم؛ وإمنا حيصل من بعد باعتبار ثان، موضوعاته اليت هو كلى

روعى أحوال الكليات وعوارضها فيما   بل-وإن مل يراع هذا . يصري النوع املشعور به أوال هو النوع باملعىن اخلاص
 خرج لك -واخلصوص اليت لبعضها عند بعض، العند اجلزئيات  نها من حيث هي كلية، مثل الزيادة يف العمومبي

 .عن قريب النوع املضاف، على مانورده
   

أقساما  أن يكون هذا التخميس مشتمال على كل معىن تكون إليه قسمة الكلى؛ فإنّ الشئَ قد ينقسم وليبس جيب
احليوان، إذا قسمته إىل ناطق وأعجم، مل  ام له أخرى إمنا تأتى سليمةً بقسمة أخرى؛ فإنَّقسمة تامة، وتفلت منها أقس

إنَّ هذه القسمة : وليس جيب أن تنعسر ونقول. واحتاج إىل ابتداء قسمة يكن إال قسمني، وأفلت املشاء والطائر،
على هذا  ب أنْ تعلم أنه إمنا حيملتشتمل على كل معىن يكون من أقسام الكلى واعتباراته، بل جي املخمسة جيب أنْ

إنَّ هذه اخلمسة إذا حتصلت، حصل  :التعسر اشتراك قسمني متباينني يف اسم وهو اسم النوع، بل األحرى أَنْ نقول
املقوالت يف جواب ماهو عند األعم، حىت يكون ذلك نوعية  من املناسبات اليت بينها أمر آخر، هو حال األخص من

فإنْ آثره أن جنعل . أيضا شخصية وجزئية، ولكن تلك قد تركت إذ ال التفات إليها ثل ذلكاألخص، وكما يعرض م
يف جواب ماهو،  إنَّ اللفظ الذاتى إما مقول: خمرجةً للنوع باملعىن املضاف الذى هو أعم، وجب أن نقول القسمة

 األمثلة اليت أوردناها ليست سئل وهذه  إذا-وإما غري مقول؛ ونعىن باملقول يف جواب ماهو، ما يصلح أن يكون 
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مث ننتقل . املعىن، بل داللة االسم على ذي املعىن، إذ كان هذا أعرف تدل التسع منها على املقولة داللة االسم على
ههنا تنبيه  لكن من. وذلك ألن قولنا أبيض ليس امسا للكيفية بل امسا لشئ هو ذو كيفية، وهو اجلوهر منه إىل املعىن؛

الذي هو جمرد الكيفية، والتخيل  فية؛ فإن األبيض كزيٍد وككرباس أعرف عند التخيِل من البياضعلى وجود الكي
ببالك األبيض، فكان شيئا ذا بياض، دلّك هذا على البياض داللة  فإذا أخطرت. أسبق إلينا يف هذه األمور من العقل

ذا  وكذلك ليست الكمية هي شيئا.  البياضفاملقولة ليست هي األبيض، بل. واألمِر على األمر املعىن على املعىن
 .وكذلك احلال يف البواقي. ذراعني، بل نفس الذراعني

 اجلواهر تدل على ذات فقط داللة االسم؛ وال تدل على أمر تنسب إليه هذه الذات، داللة فاأللفاظ اليت تدل على

داللة االسم ويدلك على   معىن البياضوأما إذا قلت بياض، فإن هذا اللفظ يدل لك على. االسم وال داللة املعىن
يف أكثر األمر إىل أن ختطر بالبال شيئا آخر  معىن آخر؛ وذلك أنك كما تسمع لفظ البياض وتفهم،يبادر بك ذهنك

فاملقوالت التسع هى مايدل عليه البياض واملقدار والعدد . التسعة وكذلك احلال يف كل واحد من. هو األبيض
كقولك  ان، كقولك اإلجناد واإلام، والكون يف الزمان، كقولك العتاقة واحلداثة، والوضعاملك واألبوة والكون يف

 .كاالنقطاع مادام ينقطع القيام واجللوس، وأيضا ما يدل عليه التسلح، وصدور الفعل كالقطع، وقبوله

ا ظُن أن املوجود جنس تستند كلها إىل جنس واحد، كم منها أنه هل ميكن أن. واملباحث يف أمر هذه العشرة كثرية
فيها، فهل ميكن أن يفرد اجلوهر جنسا وجيعل العرض جنساً واحدا يعم التسعة ؟  هلا ؟ ومنها أنه إن مل ميكن ذلك

هذه هل تشتمل على  أنه إن مل ميكن هذا، فهل ميكن أن جتمع يف أكثر من اثنتني وأقل من عشرة ؟ ومنها أن ومنها
ال تدخل يف شئ من املقوالت ؟ ومنها أن  ئ، أو التشتمل، بل ههنا أمور أخرىمجيع املوجودات، فال يشذ منها ش

أمور أخرى خارجة عنها أو مع الكون أمور أخرى خارجة عنها ؟  املوجود كيف يتشعب إىل هذه العشرة مع كون
 يعدوا وجوهوهو حال نسبةْ املوجود إىل هذه العشرة فإن املشهور من النظر فيه أن  أما البحث األول،: فنقول

تعديدنا ذلك كله فائدة؛ إذ  وليس يف. قسمة الواحد إىل الكثرة، فيبطلوا وجها وجها منها حىت يبقى مايؤثرون بقاءه
يتكثر فيها تكثري املقول، التكثري وجوٍه أخرى مما يطولون  من املعلوم أن املوجود مقول على هذه العشرة، وأنه إمنا

 إما أن يتكثر تكثر املتواطئ يف موضوعاته أو تكثر املتفق الصرف: على وجوه ثالثةيكون  وتكثري املقول. به كالمهم

واحدا يف هذه العشرة،  مث من امتنع أن يعقل أن للموجود معىن. الذي يشمل التشابه واالشتراك، أو تكثر املشكك
د أن اجلوهر موجود العشرة يف معىن الوجو إن الدليل على اختالف هذه: فقد فارق الفطرة؛ وخصوصا إذا قال

الحيتاج يف وجوده إىل وجوِد آخر، والعرض موجود حيتاج يف  بذاته والعرض موجود بغريه، وأن اجلوهر موجود
 هذين الشيئني يف شئ وهو لفظ املوجود، مث فرق بعد ذلك بأنه بذاته أو بغريه وأنه وجوده إىل ذلك، فقد أشرك

 .حمتاج أو غري حمتاج
   

فقد حصل معىن  عمل، أن كان يدل على معىن جيتمع فيه العرض واجلوهر مث يفترقان من بعد،املوجود املست فهذا
منهما معىن غري معىن اآلخر،  جامع؛ وإن مل يدل على معىن جامع، فكيف فارق أحدمها اآلخر؟ بل لكل واحد

ن خمتلفني بالنوع؛ مثال هذا والفصول اليت تقال على كثريي وأحدمها بذاته واآلخر بغريه؛ وقد يفرق أيضا بني النوع
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 فإنه فصل الزوج يف ظاهر األمر، وقد يقال على اخلط والسطح واجلسم يف ظاهر األمر؛ الفصل املنقسم باملتساويني

كاجلنس، كان مساويا  فليس الزوج وحده منقسما مبتساويني يف ظاهر األمر؛ فإنه إذا أضيف إىل العدد الذي هو
أعىن الذي له مبدأ قوة التمييز، فإنه هذا  الفصل الذي هو خاص بالنوع فالناطق،للزوج، وال يفرق بني النوع و

مبعىن آخر ليس يشارك اإلنسان امللك فيه؛ ولكن قد ميكن لبعض  وأما الذي يقال للملِك فهو. اإلنسان وحده
 و أن طبيعة النوعهذا احلد من هذه اجلهة وجها يفرق بني النوع والفصل، وذلك الوجه ه املتشحطني أن يخرج من

لكن . ذلك؛ وهو وجه متكلف ذا املعىن تقتضي أن اليقال إال على كثريين خمتلفني بالعدد، وطبيعة الفصل التقتضى
مطلقا، ويفرق بني اخلاصة وبني النوع أيضا؛ فإنّ اخلاصة  يفرق بني الفصل وبينه تفريقا" يف جواب ماهو : " قوله

 لرسم متقن حمقق مطابق للمعىن الذى يقال عليه النوع، الذي اليطابق إال نوعفهذا ا .المدخل هلا يف جواب ماهو

إنه املرتب حتت اجلنس، : قوهلم أحدمها: وأما رسوم النوع باملعىن الذي فيه اإلضافة فذلك عندهم رمسان. األنواع
ن عىن باملرتب حتت اجلنس إنه إ: فيجب أن ننظر يف حاله فنقول .إنه الذي يقال عليه اجلنس من طريق ماهو: والثاين

 أىن يكون محله على بعض ما حيمل عليه مما هو حتته، فإنَّ الشخص والنوع والفصلَ مايكون أخص منه محال،

خارج عن مقتضى  واخلاصة تشترك مجيعها فيه، وإنْ عىن بذلك ماكان كليا وحده دون الشخص، فقد عىن ماهو
يعن باملرتب هذا، بل عنِى به ماهو أخص  وإنْ مل. صة تشترك فيهاللفظ؛ ومع ذلك فإنَّ الفصلَ والنوع واخلا

املرتبة، خرج الشخص ودخل اخلاصة والفصل؛ وإنْ عنِى باملرتب ما  ومالصق اليتوسط شئ بينهما، وهو مايتلوه يف
باملرتب  ترتيب العموم فقط، بل يف ترتيب املعىن أيضا، خرج اخلاصة ودخل الفصل؛ وإن عىن كان مالصقا ليس يف

هذا الرسم بالنوع؛ فإنّ اجلنس  مايكون خاصا مدخوال يف طبيعته، أعىن ما يكون ما فوقه مضمنا يف معناه، اختص
كاملوضوع هلما ليس داخال فيهما، ونسبته إليهما نسبة األمر  ليس داخال يف طبيعة الفصل وال اخلاصة، بل هو شئ

 ليس تدل على هذا املعىن" املرتب"لكن لفظة . هر، على ما علمتليس نسبة الداخل يف اجلو الالزم الذي البد منه،

من كتب أهل هذه  احملدد بكل هذه االشتراطات، الحبسب الوضع األول، وال حبسب النقل، فليس يذكر يف موضع
 .مرتب حتت كذا، عىن هذا املعىن: الصناعة أنه إذا قيل

ماهو ما حققناه حنن   ِإنْ عىن باملقول من طريق-طريق ماهو الثاين، وهو أنه الذي يقال عليه جنسه من  وأما الرسم
هو الذي يقال عليه جنسه : طريق ماهو، أو يقال  فيجب أن يزاد عليه أنه الذي يقال عليه وعلى غريه جنسه من-

 للنوع؛ فإنَّ الفصل اليقال عليه اجلنس من طريق ماهو ألبتة، وكذلك من طريق ماهو بالشركة، فيكون هذا خاصا

تكون املاهية  وأما ِإنْ عنِى بذلك ما يعنونه، وبني الفصل بل. وأما الشخص فال تتم ماهيته باجلنس .اخلاصة والعرض
. شٍئ خارٍج يفيده فليس مقوما للماهية وأما ماتكون املاهية التوجبه وجيوز أن يكون من. موجبة له ومقتضية إياه

وأما الوجود فأمر يلحق املاهية . مما يصري به املعىن معىن واملاهية ماهية واجلنس إمنا يكون من املعاىن اليت تشبه الشكل
 .األعيان وتارة يف الذهن تارة يف

وبان أنه لو كان يقع عليها بالتواطؤ، مل يكن من األمور  فقد بان أن اسم املوجود ليس يقع على العشرة بالتواطؤ؛
 إنّ من الدليل على أن املوجود ليس جبنس:  األجوبة املشهورةوقد قيل يف. إذن ليس جبنس املقومة للماهية؛ فالوجود

الفصل مكان النوع؛  أنه لو كان جنسا لكان فصله إما موجودا وإما غري موجود؛ فإن كان موجودا وجب أن يكون
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االحتجاج ليس مبغٍن يف هذا الباب، فإن فصول  إذ حيمل عليه اجلنس؛ وإن كان غري موجود فكيف يِفصل ؟ وهذا
 .كيفية الصورة يف هذا فهى لصناعة أخرى مما ال يفى به املنطق وأما. واهر جواهر؛ وهى مع ذلك فصولاجل
   

أنواع متقدمةٍ  على ما قلناه من سلِب اجلنسية عن املوجود، فيقال إن كثريا من األجناس قد يقع على وقد يتشكك
ذلك فقد يعِرض له؛ وأيضا فإن الكم  صل؛ ومعومتأخرٍة كالكم على املنِفصل واملتصل؛ واملنفصل أقدم من املت

والثالثة واألربعة؛ وهذه خمتلفة يف التقدم والتأخر، وكما يقع اجلوهر  يتوسط العدد، بل العدد نفسه يقع على االثنني
هذا الشك من بعد  لكن األوىل أن نتكلم على. األول واجلوهِر الثاين، وكما يقع على البسيِط واملركِب على اجلوهِر
 .هذا املوضع

  الفصل الثاين

  "ب"فصل 

 يف أن العرض ليس ِجبٍنس للتسعة

  وتعقِب ما قيل يف ذلك

إن حد العرض اليتناول التسعة تناوال : أقوال مشهورة منها قوهلم وأما العرض فقد قيل يف منِع جنسيته هلذه التسعة
كثرية؛  حٍد منهما أمر واحد وموضوعاتهأمس وعام أول كل وا: تصحيحه بأسئلٍة منها قوهلم حقيقيا؛ وحياولون

موضوعات كثرية على أنه  ومستحيل أن يكون هو موجودا يف مجيعها؛ فإن العرض الواحد بالعدد لن يكون يف
 .عرض موجود يف كل واحٍد منها؛ فإذن ليس شئ من ذلك يف موضوع وهو

فإن كل واحٍد من املوضوعات له  زمان،وهذه خرافة؛ فإنه إن عِىن بإِمس وعام أول معىن مىت، وهو الكون يف ال
زيٍد يف زمانه هو بعينه كون عمرو يف ذلك الزمان، على أن  نسبة خاصة هو ا دون غريه يف زمانه؛ فإنه ليس كون

وهو  عِىن به الزمان نفسه، فإن الزمان يف املوضوع الذي فيه احلركة اليت الزمان عددها، الكونني واحد بالعدد؛ وإن
متقدما وهو الذي تعترب به  عند قوم، وموضوعات كثرية عند قوم، ويكون عندهم زمان من األزمنةموضوع واحد 

 .األشياء، فيقال إا يف زمان واحد

قول الناس إن  األشياء املتحركة فلكل واحٍد منها عند هؤالء زمان خاص؛ إال أن االعتبار عندهم يف وأما تفاريق
ولست أشري إىل أن هذا املذهب أو غريه  .س إال بالزمان الثابت الواحد األولكذا وكذا يف زماٍن واحٍد بالعدد لي

إن : وقوم قالوا. ليتبني به أن حد العرِض اليتناول الزمان، باطل صحيح، بل إىل أن هذا املأخذ من االحتجاج،
صناعة  اهب ففىفأما معرفة الصحيح والباطِل من هذه املذ. إنه جوهر: مبوضوع؛ فهناك قالوا الزمان اليتعلق

 .الطبيعيني

من هذه املعاىن، يكون مقوال على هذه الثالثة  وإذا جِعل اسم النوع امساً لواحٍد واحٍد. فهى مفهومات خمتلفة
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خمتلفةً؛ فإنْ جِعل امساً لواحد منها فقط، كان ذلك القولُ الذي لذلك  باشتراك االسم، وتكون حدود مفهوماته
نوع األنواع  وكما أنَّ حتت. لذي لآلخر رمسا ليس هو مفهوم االسم بل عالمة الزمة لهله، والقول ا الواحد حدا

حتت اإلنسان، فكذلك اليبعد أن   مثل الكاتب واملالح والتركى- وإنْ كانت ليست بأنواع -موضوعات كلية 
جناس األجناس، الزمة قد تشترك فيها أجناس من أ يكون فوق جنس األجناس حمموالت ليست بأجناس، بل معان

 .على عدة أجناس عالية مما ستفطن هلا بعد كالوجود والعرضية، وكأمور تحمل

وبلغت اإلنسان، فإا غري مستقيمة، وإنْ كانت غري ضارة يف تفهم الغرض  وأما هذه القسمة الىت أوردت للجوهر
باشتراك االسم، فلم  مل يتناول املالئكة إالأنَّ اجلسم ذا النفس، إذا تناول النبات مع احليوانات،  املقصود؛ وذلك

لإلنسان وللملَك، مل يكن إال باشتراك  يكن اجلسم ذو النفس جنسا تدخل فيه املالئكة؛ وكذلك إذا قيل ناطق
لإلنسان غري مقول على املالئكة؛ وإذا كان كذلك، مل يكن احلى الناطق جنساً  االسم، والناطق الذي هو فصلٌ مقَوم

مل يكن إدخال  واملالئكة، وال اجلسم ذو النفس جنسا للنبات واملالئكة واحليوانات؛ فإذا كان كذلك، انلإلنس
 .إليه امليت فصال يقسم احليوان الناطق إىل إنسان وغري إنسان حمتاجا

  فصل

 يف الطبيعي والعقلي واملنطقي

    هذه املعاىن اخلمسة وما قَبل الكثرة ويف الكثرة وبعد الكثرة من

ومنها ماهو عقلى؛  إنّ منها ماهو طبيعى، ومنها ماهو منطقى،: جرت العادة يف تفهم هذه اخلمسة أن يقال إنه قد
وجرت العادة بأن يجعل .ومنها ماهو بعد الكثرة إنَّ منها ماهو قَبل الكثرة، ومنها ماهو يف الكثرة،: ورمبا قيل

 فنقول متشبهني -  وإنْ كان ذلك عاما للكليات اخلمس-وع اجلنس والن البحث عن ذلك متصال بالبحث عن أمر
نوع  واحٍد من األمور الىت تأتى أمثلة إلحدى هذه اخلمسة، هو يف نفسه شئ، ويف أنه جنس أو إنَّ كلَّ: مبن سلف

نفسه معىن، سواء كان  إنّ احليوان يف: أو فصل أو خاصة أو عرض عام شئ؛ولنجعل مثال ذلك من اجلنس فنقول
وال خاص؛ ولو كان يف نفسه عاما حىت كانت احليوانيةُ  ا يف األعيان أو متصورا يف النفس، وليس بنفسه بعامموجود

 ألنه -أن اليكون حيوان شخصى، بل كان كل حيوان عاما؛ ولو كان احليوان   عامةً، لوجب- ألا حيوانية -
وكان  ، ذلك الشخص الذى تقتضيه احليوانية،أيضا، ملا كان جيوز أن يكون إال شخصاً واحدا  شخصيا-حيوان 

حيوانا، وحبسب تصوره حيوانا  الجيوز أن يكون شخص آخر حيوانا، بل احليوان يف نفسه شئٌ يتصور يف الذهن
وغري ذلك، فقد تصور معه معىن زائد على أنه حيوان  اليكون إال حيوانا فقط؛ فإنْ تصور معه أنه عام وخاص

ال تصري شخصاً مشارا مث يشك يف كثري منها فال يدرى أا حمتاجة إىل موضوع   فإنَّ للحيوانيةيعِرض للحيوانية؛
إىل هذه نسبة  فنسبة العرض. عليه يف صناعة الفلسفة األوىل؛ وحىت إن قوما جعلوا هذه األمور جواهر حىت يربهن

وجود ليس مقوماً ملاهية هذه العشرة، امل وكما أن. املوجود إىل ماهيات العشرة من حيث ليس داخال يف املاهية
 .فلذلك اليوجد يف حد شٍئ منها أنه عرض كذلك العرضية ليست مقومة ملاهية التسعة،
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  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 يف تعقب أقواِل من أوجب فيها نقصانا أو مداخلة

عددا، فمنهم من جعل بعض هذه داخال يف بعض وأن حيصروها يف مقوالت أقل  وأما الذين تكلفوا أن جيعلوا
ومنهم من . منسوبة اجلوهر والكمية واملضاف والكيفية، وجعل املضاف يعم البواقى؛ ألا كانت: أربعا املقوالت

وبطالن هذا . اليت تأخذ من الكيفية شيئا مجع الست يف جنٍس خامٍس؛ إذ عد األربعة؛ مث قال واخلامس األطراف
وليس الذي قيل يف . هذه وخواصها؛ فإنه يتضح لك أا متباينة ك رسوماملذِهب وما جيانسه يظهر لك حيث نعلم

 أن الكمية منها ختالف الكيفية أن اجلسم رمبا زادت كميته وحجمه وضعفت كيفيته؛ إن الدليل على: تباينها

فانتقصت إن كمية مازادت  :وبالعكس، فالكمية خمالفة للكيفية شيئا؛ فإن من اليسلم ختالف الكيفية والكمية يقول
وليس إذا اختلف هذان اللذان أشرت إليهما ميتنع  كمية ما أخرى؛ أو كيفية ما زادت فا نتقصت كيفية ما أخرى؛

األضداد اليت الجتتمع معا، بل تتعاقب، قد جتتمع يف مقولٍة، بل يف جنٍس قريٍب  أن يدخال يف مقولٍة واحدٍة؛ فإن
بينها أشد من التنافِر بني  وأنت تعلم أنّ هذا التنافر الذي.  املقولةوال يِوجب اختالفهما البالغ تباينهما يف واحد؛

الرسوم اليت سنوضح هلا، فتعلم أن بعضها غري داخٍل يف  ماِذكر سالفا؛ ولكن املعول يف معرفة الفصول بني هذه من
 .بعض

  بطالن ذلك من أن حنققتدخل يف مجلٍة، كمن ظن أن املضاف يشتمل على البواقى، فسنبني وأما أن عدة منها هل

ولكن يوجد يف كل  لك يف باب املضاف أن املضاف احلقيقي الحيمل على شٍئ من املقوالت األخرى محل اجلنس؛
إليه، من غري أن يصري املضاف ِجنسا له، ونعرفك  واحٍد منها بأن يعِرض له فيكون له نسبة إىل شٍئ يصري ا مضافا

وأنه يف شٍئ أو مع شٍئ، مضافا إليه، بل بأن تأخذه بعد ذلك، منحيث له  أن الشئ اليصري، بسبب أن له شيئا،
هو نسبته  أن تكون ماهيته من جهة هذا االعتبار مقولة بالقياس إىل غريه؛ فإن كون زيد يف الدار ذلك؛ فيعرض له

 .وهذه النسبة ليست إضافة بل أيناً. الىت هو ا أين

بالقياس إىل  األين يعرض له من حيث هو ذو أين، أن يصري مقول املاهيةالتكرير وجدت املوصوف ب مث إذا اعتربت
أنه حموى حاويه، وجدته قد  ماهو فيه، من حيث هو حموى وذلك حاو؛ المن حيث هو أين فقط، بل من حيث

حيث أنه لذى البياض، أى لألبيض فإن ماهيته  عرضت له اإلضافة؛ كالبياض فإنه من حيث هو بياض شئ؛ ومن
 .أنه بياض، بل ماهية أنه لألبيض بالقياس إىل ذى البياض، الماهيتهمقولة 

   
احليوانية ماعرض للحيوانية   فال حيمل عليه مع- من جهة أنه حيوانٌ -ألنَّ اإلنسان الذي هو نوع احليوان  وذلك

يه، ال باسم وال حبد، يصري جنسا، من جهة محل احليوانية عل من اجلنسية، ال امسا وال حدا؛ فإنّ اإلنسان الجيب أن
جهة حمِل احليوانية عليه باسم وحد؛ فإنْ صار شئٌ من األنواع جنسا، فذلك له، ال  كما جيب أن يصري جسما، من
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يعطي ماحتته امسه وحده  وأما اجلنس الطبيعي فإنه. جهة طبيعة جنسه الذي فوقه، بل من جهة األمور اليت حتته من
حيوان ال من حيث هو جنس طبيعى، أى معىن  نس الذي هو مثال احليوان،من حيث هو طبيعة، أى من حيث اجل

إن اجلنس : وباجلملة إذا قالوا. كذلك، فإنه ليس جيب هذا ملا حتته يصلح إذا تصور أن يصري جنسا من حيث هو
حيث هو  طى منحتته امسه وحده، فهذا أيضا قولٌ غري حمقق، فإنه يعطى بالعرض، ألنه ليس يع الطبيعي يعطى ما

الطبيعةَ املوضوعة َألنْ يكون جنسا  جنس طبيعى، كما مل يعط أيضا من حيث هو جنس منطقى، ولكن إمنا يعطيهما
طبيعيا كما ليست جنسا منطقيا، اللهم إال أنْ ال نعىن باجلنس  طبيعيا؛ وهذه الطبيعة بنفسها أيضا ليست جنسا

إن اجلنس : يقال  وال نعىن باجلنس الطبيعى ما عنيناه، فحينئذ يصلح أنالطبيعة املوضوعة للجنسية، الطبيعى إال جمرد
مث انظر أنه هل يستقيم . إال ألنه حيوان فقط الطبيعى يعطى ماحتته امسه وحده، وحينئذ اليكون احليوان جنسا طبيعيا

واألخرى . طبيعىوجنسيةٌ وتركيب، وحكم مجيع ذلك يف العقلى كحكم ال هذا ؟ وأما العقلى ففيه أيضا موضوع
بوجه  يف نفسها تسمى صورةً طبيعية تارة، وصورة عقلية أخرى، وال تكون يف أا حيوانية جنسا أن تكون احليوانية

ِإما يف العقل وإما يف اخلارج، وقد أشرنا  من الوجوه، ال يف العقل وال خارجا، بل إمنا تصري جنسا إذا قُِرن ا اعتبار،
فإنه رمبا كان معقوال أوال مث : طبيعة اجلنس املعقول قد يكون على وجهني كن الشئ الذي هوإىل االعتبارين مجيعا؛ ل

مصنوعا؛ ورمبا  األعيان، وحصل يف الكثر ة اخلارجة، كمن يعقل أوال شيئا من األمور الصناعية مث حيصله حصل يف
واستثبت الصورةَ اإلنسانيةالناِس كان حاصال يف األعيان مث يصور يف العقل، كمن عرض له أن رأى أشخاص . 

بوجٍه ما حلصول الصورة املوجودة يف األعيان، ورمبا كانت الصورة  وباجلملة رمبا كانت الصورة املعقولة سبباً
قد حصلت يف  األعيان سببا بوجٍه ما للصورة املعقولة، أى يكون إمنا حصلت يف العقل بعد أن كانت املوجودة يف

نسبة املصنوعات الىت عندنا إىل النفس الصانعة،  مور املوجودة فإنّ نسبتها إىل اهللا واملالئكةوألن مجيع األ. األعيان
حقيقة املعلوم واملدرك من األمور الطبيعية موجودا قبل الكثرة، وكل معقول  فيكون ماهو يف علم اهللا واملالئكة من

بوجٍه من الوجوه،   فيحصل يف الكثرة وال يتحد فيهاواحد، مث حيصل هلذه املعاىن الوجود الذى يف الكثرة، منها معىن
أخرى بعد احلصول يف الكثرة معقولة  إذ ليس يف خارج األعيان شئ واحد عام، بل تفريق فقط؛ مث حتصل مرة

أعلى أا معلومة ذات واحدة تتكثر ا أو التتكثر، أو على أا  وأما أنّ كوا قبل الكثرة على أى جهة هو،. عندنا
 .حبثنا هذا بواف به، فإنّ لذلك نظرا علميا آخر قائمة، فليسمثل 

   
بعقليته  ما قلناه يف اجلنس هو مثال لك يف النوع والفصل واخلاصة والعرض، يهديك سبيل اإلحاطة واعلم أنّ

ناس،فهى اليت هي يف الطبيعة أجناس األج واعلم أنَّ األمور. ومنطقيته وطبيعته، وما يف الكثرة منه وقبلها وبعدها
األمور اليت هى أنواع األنواع، فاملستحفظات منها يف الطبيعة  وأما. فوق واحدة ومتناهية، كما سيتضح لك بعد

التتناهى، كأنواع  أنفسها فغري متناهية يف القوة، فإنّ أنواٍع كثريٍة من املقوالت، اليت تأتيك بعد، متناهية، وأما هي يف
وأما . متناهية حبسب التكون والتقدم والتأخر وأما األشخاص فإا غري. ري ذلكاألنواع الكمية والكيفية والوضع غ

فمتناٍه ضرورةً؛ والشخص إمنا يصري شخصا بأن تقترن بطبيعة النوع خواص  احملسوس احملصور منها يف زمان حمدود
كانت، وليس  معقولة كموغري الزمة، وتتعني هلا مادة مشار إليها، وال ميكن أن تقترن بالنوع خواص  عرضية الزمة
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زيد هو الطويل الكاتب : لو قلت فيها آخر األمر إشارةُ إىل معىن متشخص فيتقوم به الشخص يف العقل؛ فإنك
اليتعني لك يف العقل شخصية زيد، بل جيوز أن يكون املعىن  الوسيم الكذا والكذا، وكم شئت من االوصاف، فإنه

 إنه: واحد، بل إمنا يعينه الوجود واإلشارة إىل معىن شخصي، كما تقولذلك بأكثر من  الذي جيتمع من مجلة مجيع

الوقت مشارك له يف هذه  ابن فالن، املوجود يف وقت فالن، الطويل، الفيلسوف، مث يكون اتفق أن مل يكن يف ذلك
ار إليه من ذلك باإلدراك الذي ينحو حنو ما يش الصفات، ويكون قد سبق لك املعرفة أيضا ذا االتفاق، ويكون

. وزمان بعينه، فهنالك تتحقق شخصية زيد، ويكون هذا القول داال على شخصيته احلس، حنو مايشار إىل فالن بعينه

وعمرو إنه شخص  وليس قولنا لزيد. النوع وحده، فما مل يلحقه أمر زائد عليه الجيوز أن تقع فيه كثرة وأما طبيعة
وأما الشخص مطلقا، فهو يدل على معىن  نعىن بالشخص شخصا بعينه؛امسا باالشتراك،كما يظنه أكثرهم، إال أن 

نِرد بذلك أنه زيد، بل أردنا أنه حبيث اليصح إيقاع الشركة يف مفهومه؛  واحد عام، فإنا إذا قلنا لزيد إنه شخص، مل
نوعية، كما تعرض وال يشاركه فيه غريه؛ فالشخصية من األحوال اليت تعرض للطبائع املوضوعة للجنسية وهذا املعىن

شخص اإلنسان الذي يعم، الباالسم فقط، بل  والفرق بني اإلنسان الذي هو النوع، وبني. هلا اجلنسية والنوعية
اإلنسان شخصي، هو هذه الطبيعة مأخوذة ماعرض : حيوان ناطق، وقولنا اإلنسان، معناه أنه: بالقول أيضا، أن قولنا

فيكون  إنسان واحد، أى حيوان ناطق خمصص،: ة املشار إليها، وهو كقولناعند مقارنتها للماد يعرض هلذه الطبيعة
أى هذا الواحد املذكور فإنَِّ  احليوان الناطق أعم من هذا؛ إذ احليوان الناطق قد يكون نوعا، وقد يكون شخصا،

حيوان ناطق، كما أنَّ احليوانَ الناطق حيوانٌ ناطق النوع فمن : األمور العامةوالعموم قد خيتلف يف . الشخصي
 املوضوعات اجلزئية، كالعموم الذي احليوان أعم به من اإلنسان، وقد يكون حبسب العموم ما يكون حبسب

احليوان، وهو مأخوذ نوعا،  االعتبارات الالحقة كالعموم الذي احليوان أعم به من احليوان، وهو مأخوذ جنسا، ومن
والشخصية من املوضوعات اجلزئية اليت هلا درجة  نسية والنوعيةوليست اجل. ومن احليوان، وهو مأخوذ شخصا

اعتبارات تلحقه وختصصه؛ وكما أن اإلنسان قد يوجد ما عرض من  واحدة يف الترتيب حتت احليوان، بل هي
اإلنسان  الضحاك، فيقال على مجيع مايقال عليه اإلنسان وحده من اجلزئيات املوضوعة، كذلك األعراض كاإلنسان

 فإذا اقترنت -ليست مقومة ملاهياا   وسنبني أا- ي؛ وذلك ألن الوحدة هي من اللوازم اليت تلزم األشياء الشخص
اإلنسان الشخصي الذي فيه كل شخص، وال يكون لذلك  الوحدة باإلنسانية على الوجه املذكور حدث منهما

تكون أنواعا، كما أنَّ اإلنسان مع الضحاك الزم غري مقوم؛ وأمثال هذه ليست  نوعا؛ ألنه جمموع طبيعة وعارض هلا
اإلنسان جبوهره نوع،  البكَّاء ومع املتحرك والساكن، بل مع قابل املالحة وغري ذلك، اليكون نوعا آخر، بل ومع

وهذا مما تتحققه يف . النوعية اجلديدة فتلحقه لواحق تكون تلك اللواحق لواحق النوع، وليست أمورا توجب
 .الفلسفة األوىل

  الفصل الثالث عشر

  " يج "
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 فصل يف الفصل

   
سبيلهما سبيل ما قبلهما ىف  الفصل فإنَّ امسه يدلُّ به عند املنطقيني على معىن أول وعلى معىن ثان؛ وليس وأما

. املنطقيون أنفسهم يستعملونه على وضع أول وعلى نقل اجلنس والنوع؛ إذ كان الوضع األول فيهما للجمهور؛ بل

 فصال، مث نقلوه - شخصيا كان أو كليا -يسمون كل معىن يتميز به شىء عن شىء  ضع األول فإم كانواأما الو
على أشياء ثالثة  وإذ فعلوا هذا، فقد كان هلم أن جيعلوا الفصل مقوال. إىل ما يتميز به الشىء ىف ذاته بعد ذلك

والفصل . خاص، ومنه ما هو خاص اخلاص  هوحىت كان من الفصل ما هو عام، ومنه ما: حبسب التقدمي والتأخري
يعود فينفصل به ذلك الغري عنه، وجيوز أن ينفصل الشىء به  العام هو الذى جيوز أن ينفصل به شىء عن غريه، مث

 العوارض املفارقة كالقيام والقعود؛ فإنَّ زيدا قد ينفصل عن عمرو بأنه قاعد،: ذلك عن نفسه حبسب وقتني، مثال

فيكون هذا االنفصال بالقوة  د، مث كرة أخرى ينفصل عنه عمرو بأنه قاعد، وأنَّ زيدا ليس بقاعد،وعمرو ليس بقاع
يكون مرة قاعدا، ومرة ليس بقاعد؛ فهذا هو الفصل  بأن: وكذلك زيد ينفصل عن نفسه ىف وقتني. مشتركا بينهما

 .العام

  وقع االنفصال بعرض غري مفارق للمنفصل به،احملمول الالزم من العرضيات، فإنه إذا وأما الفصل اخلاص فذلك هو

هذا االنفصال الواقع به  فإنه ال يزال انفصاال خاصا له، مثل انفصال اإلنسان عن الفرس بإنه بادى البشرة، فإن
الفرس عن اإلنسان؛ وذلك ألنه ال خيلو إما أن ال  خاص لإلنسان بالقياس إىل الفرس، وال يقع به مرة أخرى انفصال

 للفرس، وإما أن جيوز؛ فإنْ مل يجز أن تعرض له ألبتة، مل جيز إال أن يكون هذا تة أن تعرض هذه الصفةجيوز ألب

به انفصال عن اإلنسان   مل يكن للفرس- لو جاز -االنفصال بينهما قائما؛ وإنْ جاز أن يعرض مثال ذلك للفرس 
فمنه ما ال يزال فاصال مثل املثل الذى ضربناه،  بل مشاركة؛ فهذا إذا فصل، مل يفصل إال أحد الشيئني دون اآلخر؛

فصل، وليس ال يزال فاصال، مثل السواد الذى ينفصل به الزجنى عن إنسان  وهو اخلاصة، ومنه ما خيص فصله إذا
بالسواد؛  الزجني ال يفارقه السواد، وذلك اإلنسان جيوز أن يسود، فحينئذ ال يكون بينهما انفصال آخر؛ فإنّ

 .سواد فصال كان خاصا باحلبشى، وحيث مل خيص مل يكن فصالفحيث كان ال

فالفصل العام،  العام فلم يكن هذا، بل كان هو بعينه تارة يفصل هذا عن ذاك، وتارة يفصل ذاك عن هذا؛ وأما
القسم األول من قسمي الفصل  وأما. وهذا القسم من اخلاص، قد يصلح أن تنفصل ما أشخاص نوٍع واحد

كان الزما لطبيعة النوع؛ ولو كان عارضا لبعض  تنفصل به أشخاص نوع واحد بعضها عن بعض؛ إذاخلاص فإنه ال
أخر، فيبطل دوم االنفصال به، اللهم إال أن يكون من مجلة مايعرض ملا  األشخاص مل ميتنع أن يعرض مثله ألشخاص

يكون يف هذا  فيجوز أن. ض بعد ذلكابتداء الوجود، كما للناس يف ابتداء الوالدة، وال جيوز أن يعر يعرض له من
الشخص بعد وجوده قد فاته ابتداء  الفصل ما إذا فصل عن شخص موجود استحال أن اليفصل ألبتة؛ إذ كان ذلك

 .النوع الوجود، فيكون هذا أيضا مما يقع به الفصل بني أشخاص
   

بطبيعة اجلنس قومه نوعا،  ي إذا اقترنالفصل الذي يقال له خاص اخلاص، فإنه الفصل املقوم للنوع، وهو الذ وأما
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لطبيعة اجلنس املقوم يف الوجود نوعا، وهو يقررها  وبعد ذلك يلزمه مايلزمه، ويعرض له ما يعرض له، فهو ذايت
وهذا الفصل ينفصل من سائر األمور اليت معه بأنه هو الذي يلقى أوال . لإلنسان ويفرزها ويعينها، وهذا كالنطق

وأفرزها، فاستعدت  ه ويفرزه، وأن سائر تلك إمنا تلحق تلك الطبيعة العامة بعد مالقيها هذااجلنس فيحصل طبيعة
التخصص، وهذا النطق لإلنسان؛ فإنّ القوة اليت  للزوم مايلزمها، وحلوق مايلحقها، فهي إمنا تلزمها وتلحقها بعد

لقبول العلم والصنائع كاملالحة والفالحة فصار حينئذ احليوان ناطقا، استعد  تسمى نفسا ناطقة ملا اقترنت باملادة
اليت  واستعد أيضا ألن يتعجب فيضحك من العجائب، وأنْ يبكي وخيجل، ويفعل غري ذلك من ألمور والكتابة،

بسبب ذلك للحيوان االستعداد  لإلنسان، ليس أنَّ واحدا من هذه األمور اقترن باحليوانية عند الذهن أوال، فصار
. اإلنسانية هي اليت يسمى ا ناطقا، وهذه رواضع هلا وتواضع  االستعداد الكلى والقوة الكليةألن يكون ناطقا، بل

 تأمل، وتتحقق أنه لوال أن قوة أوىل هي مستعدة للتمييز والفهم قد وجدت لإلنسان، ملا وأنت تعلم هذا بأدىن

ناطقا؛ وهذا هو الفصل املقوم  ار اكانت له هذه االستعدادات اجلزئية، وأن تلك القوة هي اليت تسمى النطق فص
ذلك، فليست من مجلة األشياء اليت حلقت بطبيعة اجلنس  وأما أنه أسود أو أبيض أو غري. الذايت لطبيعة النوع

 .كان إنسانا فأفردته شيئا عرض له وحلقه أن

: ك لك أن تقولفلذل. هو هذا فيجب أن تتحقق أن الفصل بني الفصل الذي هوخاص اخلاص وبني تلك الفصول

ولك . مجلة غري املفارقة ماهو ذايت، ومنها ماهو عرضي إنّ من الفصول ماهو مفارق، ومنها ماهو غري مفارق؛ ومن
 مايحدث غَيريه، ومنها ما حيدث آخريه، واآلخر هو الذي جوهره غري، والغري أعم من إنّ من الفصول: أن تقول

فمن . املخالف يف جوهره  خيالف شيئا فهو آخر، إذا عنيت باآلخراآلخر، وكل ماخيالف فهو غري، وليس كل ما
والقيام، أو غري مفارق كالضحاك وعريض األظفار؛ فإنّ  الفصول مايكون من قبله الغرييه فقط؛ كان مفارقا كالقعود

ي  فليس كونه ضحاكا كما هو الذ-يكون يف جوهره خمالفا ملا ليس بضحاك   وإنْ كان جيب أن-الضحاك أيضا 
فموجبه  يف اجلوهر، بل الضحاك حلق ثانيا، بعد أن وقع اخلالف يف اجلوهر دونه، مث عرض هو، أوقع هذا اخلالف

يوصف بالضحاك، وبني ما ال يوصف  األوىل لذاته هو اخلالف فقط، إذْ الجيوز أن اليوجب الضحاك خالفا بني ما
فالفصل . بل من موجب شئ آخر وهو الناطقالضحاك،  به؛ ولكن كون هذا اخلالف جوهريا ليس هو من موجب

للخالف املوجب لآلخرية، حبسب اصطالح أهل الصناعة يف استعمال لفظ  الذي هو خاص اخلاص هو العلة الذاتية
 .اآلخر

ورمسه  يف هذا املوضع مقصور على هذا الفصل، وهو الذي هو أحد اخلمسة دون ذينك اآلخرين؛ ومقصودنا
جنسه، وهو الذي اصطلح على أن  فرد املقول على النوع يف جواب أى شئ هو يف ذاته مناحلقيقي هو أنه الكلى امل

إنَّ الفصل هو الذي يفصل بني : رسوم مشهورة مثل قوهلم إنه املقول على النوع يف جواب أميا هو؛ مث له: قيل له
  ختتلف أشياء الختتلف يف اجلنس؛إنه الذي به: يفْضل به النوع على اجلنس؛ وأيضا إنه الذي: النوع واجلنس؛ وأيضا

 .إنه املقول على كثريين خمتلفني بالنوع يف جواب أى شئ هو: وأيضا
   

واحٍد واحٍد من هذه  إنه إذا أحلق لكل: هذه الرسوم، ولنتحققها، ولنقض فيها مبا عندنا من أمرها فنقول فلنتأمل
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لذاته أو ذاتى أو الذاتى، فيكون الشئ الذاتى الذي  أوالرسوم زيادةً تساوي الفصل، وتلك الزيادة أن يقال يف ذاته 
.  فليست ذاتية، وليس فصلها ذاتيا-  وإنْ فَصلت -هو الفصل، فإنّ اخلاصة  يفصل لذاته بني ذات النوع واجلنس

أشياء الختتلف  إنه الذي به ختتلف: وكذلك. إنه الذي يفضل به النوع على اجلنس يف ذاته: أن يقال وكذلك جيب
لكن الرسوم الثالثة املتقدمة . يف ذاته إنه املقول على كثريين كذا يف جواب أى شئ هو: وكذلك. جلنس بذاايف ا
حيل من الفصل حمل اجلنس، وبذلك الشىء يتنم التحديد،   فليست تتضمن الشئ الذى- وإن ساوت الفصل -

اإلنسان ناطق مائت، دل على طبيعة إنّ : ذاتية مساوية، كما لو قال قائل وإن كان قد يكون بإسقاطه داللة
هذا، وكيف هذا،  وساواها؛ ولكن إمنا يتم بأن يذْكر الشىء الذى هو اجلنس، وهو احليوان؛ فأما مل اإلنسانية

 .أن يلحق هذا به وهذا الشىء الذى هو كاجلنس للفصل هو الكلى، فيجب. فسيأتيك ىف موضعه

واملقول على كثريين هو رسم الكلى؛ فقد  " مقول على كثريين: "لوأما الرسم اآلخر فقد ذكر فيه الكلى، إذ قي
أحدها : يؤت فيه بامسه، لكن لقوله على كثريين خمتلفني بالنوع ثالثة مفهومات أُِتى فيه برسم ما هو كاجلنس، وإن مل

دمها أنّ طبيعة أح يفطن له من قصد تقدمي هذا الكتاب؛ وسنوضحه ىف موضعه، ومفهومان أقرب من الظاهر، مما ال
الواحد املفصول، واآلخر أنّ طبيعة الفصل هى الىت  الفصل تكون متناولة باحلمل أنواعا كثرية ال حمالة غري النوع

 إنه املقول على األنواع ىف جواب أى شىء: املختلفة بالنوع بعضها عند بعض، كأنه قال توجب إنية األشياء الكثرية

ليس أنه يضرب به  إن السيف هو الذى يضرب به الناس،: ا، كقول القائلهو، ال مجلتها، بل واحد واحد منه
فإن أمكن أن يفهم هذا من هذا اللفظ كان  .الناس معا، بل واحد واحد من الناس؛ وهذا التأويل بعيد غري مستقيم

لى الوجه الذى هذا اللفظ، وإمنا يفهم منه الوجه األول؛ فهذا احلد ع رمسا مطابقا للفصل، وإن تعذر تفهم هذا من
الواحد،   ليس يلزمها كما علمت أن ال ختتص بالنوع- مبا هو فصل -خمتل؛ وذلك ألن طبيعة الفصل  يفهمونه منه

للفصل؛ ومع ذلك فليس  بل هذا عارض رمبا عرض لبعض الفصول، فيكون هذا عارضا لطبيعة الفصل، ال فصال
 .احلدود، فهذا خمتل لفصل ىفبعارض يعم مجيع الفصول حىت يقُوم ىف الرسوم مقام ا

شىء هو، تركنا كشفه إىل وقت ما نتكلم ىف  إنه مقول ىف جواب أى: وهاهنا موضع حبث وتشكك يلوح ىف قولك
على حسب أصولنا، وعلى ما نشرحه ىف موضع آخر، مت الرسم رمسا؛ لكنا  على أننا ِإنْ فهمنا هذا الرسم. املباينات

فصل إمنا  وأيضا جيب أنْ تعلم أنّ كل. لرسم حبسب ما يفهمه القوم املستعملون إياهاملوضع هذا ا إمنا نتعقب ىف هذا
إىل ما تقسمه وهو اجلنس، ونسبة إىل ما  نسبة: مث إنّ الفصول هلا نسبتان. يقوم من األنواع القريبة نوعا واحدا فقط
اإلنسان، فيكون مقَسما للجنس، مقَوما احليوان إىل اإلنسان، ويقوم  تقَسم إليه وهو النوع؛ فإنّ الناطق يقسم

فصول مقسمة  فإن كان اجلنس جنسا عاليا، مل يكن له إىل فصول مقسمة؛ وإنْ كان دون العاىل، كانت له .للنوع
يحدث النوع حتت اجلنس؛ وأما  فأما الفصول املقومة فهى الىت قسمت جنسه وقومته نوعا؛ إذْ الفصل. ومقومة

اجلنس ال تكون أخص منه؛ ومقسماته تكون أخص منه؛  ومقومات.  تقسمه وال تقوم النوع حتتهاملقسمة فهى الىت
وليس له فصول مقومة ؛ والنوع األخري له فصل مقوم، وليس له فصل مقسم،  فاجلنس األعلى له فصول مقسمة،

 .الفصول املقومة ما ال يقسم وليس من
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السلبية الىت ليست باحلقيقة   يقوم ، وال يكون ذلك ألبتة إال للفصولالفصول املقسمة ىف ظاهر األمر ما ال ومن
ناطق، مل نثبت غري الناطق نوعا حمصال بإزاء الناطق، اللهم إال  إن احليوان منه ناطق ومنه غري: فصوال؛ فإنا إذا قلنا
 ؛ فإنه صنف واحد وهوليس بناطق نوعا واحدا، كالذى ليس مبنقسم مبتساويني حتت العدد أن يتفق أن يكون ما

فإنْ فعل هذا . ونوعا من احليوان الفرد؛ أو يكون اإلنسان ال يرى بأسا بأن جيعل احليوان الغري الناطق جنسا للعجم،
بفصل، بل هو أمر الزم، وكذلك مجيع أمثال هذه السلوب؛ فإن َّ  فاعلٌ عرفناه بأنَّ غري الناطق باحلقيقة ليس

فيكون النوع  القياس إىل اعتبار معان ليست هلا؛ فإنَّ غري الناطق أمر يعقل باعتبار الناطق،ب االسلوب لوازم لألشياء
غريه؛ لكن رمبا اضطر املضطر إىل  معناه وفصله الذى له، أمرا ىف ذاته، مث يلزمه أن يكون غري موصوف بشىء

 حمصل، وذلك ال يدل على أن ذاته، إذا مل يكن له اسم استعمال لفظ السلب ىف املعىن الذى يكون للشىء ىف
 الزم له عدل به عن وجهه إليه؛ فلو مل يكن من احليوانات غري اإلنسان شىء إال السلب باحلقيقة امسه، بل االسم

وعىن به الصاهل، لكان غري  الصاهل، وكان الصاهل ىف نفسه فصال لذلك الغري، مث مل يكن مسمى، فقيل غرب الناطق
كل واحٍد واحٍد من انواع احليوانات، وليس هلا شئ  فأما وغري الناطق أمر أعم من فصلالناطق يدل داللة الفصل؛ 

والسلوب . جيعل غري الناطق املشترك فيه داال عليه إال نفس معىن سلب الناطق واحد مشترك حمصل إثباتى ميكن أن
ذواا، فال يكون غري  د تقررمعاىن مقَومة لألشياء من حيث هي سلوب، بل هي عوارض ولوازم إضافية بع التكون

مِحب أن جيعل ذلك فصال، ويثبت احليوان الغري  فإنْ أحب. الناطق باحلقيقة فصال تشترك فيه العجم مقوما هلا
احليوان قد انقسم قسمة معتدلة واحدة إىل نوع آخر، وإىل جنس معا، فليفعل؛  الناطق نوعا، مث جنسا، وجيعل

تكون فصوال  قوما؛ وِإنْ آثر الوجه احملصل احملقق، مل تكن هذه فصوال؛ وكيفكل فصٍل مقسم م فيكون أيضا
؟ والذي يظنه الظانون أَنَّ من الفصول  وليست مقومات لألنواع، ومل تكن الفصول احلقيقية إال مقومة عند ما تقسم

ن أنه يقسم احلى، مث يتوقف يف يقوما معا، مثل الناطق الذي رمبا ظُ احملصلة ما يقسم، مث ينتظر فصال آخر يرد حىت
النوع  وذلك أنه ليس من شرط الفصل إذا قسم فأوجب تقومي: أن ينضم إليه امليت، فهو ظن كذب تقومي النوع إىل

والناطق، . أن نقول يقَوم نوعا أخريا أن يكون مقوما للنوع األخري الحمالة؛ فإنه فرق بني أن نقول يقوم نوعا، وبني
األخري، فإنه يقوم احلى الناطق الذي هو نوع للحى وجنس لإلنسان، أن  م اإلنسان الذي هو النوعوإن كان اليقو
ال  من كون الناطق أعم من اإلنسان حقا، وكان احلى الناطق يقع على اإلنسان وعلى املَلَك، كان ما يقولونه

معىن معقول، وهو أخص من   موعهاحلى الناطق، قول: مث قولنا. باشتراك االسم، بل وقوع اللفظ مبعىن واحد
وكذلك يتبني أنه جنس . فهو الحمالة نوع له احلى، وليس فصال، بل الفصل جزء منه وهو الناطق، وال خاصة،

غوجى نفسه يف موضع؛ فالناطق إذن قد قَوم نوعا هو اجلنس، فحني  اإلنسان، وقد يصرح مبثل هذا صاحب إيسا
يقال على انواع  من هذا أن الفصل إمنا هو مقول قوال أوليا على نوع واحد دائما، وإمناونعلم . الحمالة قَسم قَوم

 .كثرية يف جواب أى شئ هو قوال ثانيا بتوسط
   

فأنه إن كان  إنك تعلم أنّ ذات كل شئ واحد، فيجب أن يكون ذات الشئ اليزداد وال ينتقص؛: اآلن ونقول
وكذلك إن . األنقص، فاألزيد غري ذاته الزيادة والنقصان، واألزيد غريماهية الشئ، وذاته هو األنقص من حدود 
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املشترك للثالثة الذي ليس واحدا بالعدد، بل بالعموم، فليس هو  وأما املعىن. كان األزيد، وكذلك إن كان األوسط
 و ذاتإن الزائد والناقص والوسط تشترك يف معىن واحد، ه: بالعدد، فليس لك أن تقول ذات الشئ الواحد

الزيادة والنقصان؛ فإنه إنْ كان،  الشئ، فإذن ذات الشئ الحيتمل الزيادة والنقصان، فما كان مقوما لذاته الحيتمل
كان اليقوم ذاته بزيادته ويقوم بنقصانه، فذاته هو الناقص؛ وإن كان  إذا زاد قوم ذاته بزيادته، فذاته هو األزيد، وإن

وعلى أن . قلناه قوم من حيث هو يزيد وينقص، اللهم إال باملعىن العام، وفيه مااألحوال، فليس مب اليقوم يف إحدى
أضيف إليه شئ، بل إذا ازدادت فقد بطل  هذه املعاىن الميكن أن يقال فيها عند الزيادة إنَّ األصل موجود، وقد

 النقصان إذا كان األصل ليس وكذلك يف اعتبار. بطالنه بطالن املتقوم املوجود أوال، ويف بطالنه بطالن املقوم، ويف
اخلاص ال يقبل  فقد تبين أنّ الفصل الذى هو خاص. األوىل، وعند احلالة الثانية وهى النقصان بعينه عند احلالة

 .الزيادة والنقصان

 كانت مفارقة كحمرة -فال مانع مينع أن تقبل الزيادة والنقصان  وأما سائر الفصول فإا ملا كانت بعد الذات،
 وليس إذا كان بعض الناس أفهم، وبعضهم أبلد، فقد قبلت-غري مفارقة كسواد احلبشى  جل وصفرة الوجل، أواخل

فإن ذلك اليكون عارضا يف  القوة النطقية زيادة ونقصانا، بل وال لو كان واحد من الناس اليفهم ألبتة كالطفل،
مل يكن مانع، فَعل األفاعيل النطقية؛ وتلك القوة واحدة،  فصله؛ وذلك ألن فصله هو أنّ له يف جوهره القوةَ اليت إذا

 اآلالت، وتارة معاسرا وعصياا، فتختلف حبسب ذلك أفعاهلا تارةً بالبطول والسقوط، ولكنها يعرض هلا تارة عوز

نها هذه اختالف املنفعالت ع وتارةً بالزيادة والنقصان، ومعناها املذكور ثابت، كنار واحدة ختتلف أفعاهلا حبسب
وكذلك . أضعف، وذلك بسبب املادة اليت تفعل ا وفيها الوجوه من االختالفات، فتكون تارة أشد اشتعاال، وتارة

 النطقية، ما يتم أول فعلها من الفهم والتمييز، وغري ذلك؛ فبحسب اعتدال مزاجيهما القلب والدماغ آلتان للقوة

يقوم اإلنسان، بل هى  ن وال الفهم وال شئ من أمثال ذلك فصالوال اعتداله، ختتلف هذه األفعال، وليس الذه
فيه أمر حيصل يف االستعداد املتولد من  عوارض وخواص؛ والزيادة ىف مثل هذا االستعداد املذكور والنقصان

 .املنفعل؛ فأما الذي للفاعل نفسه فغري خمتلف استعداد الفاعل، واستعداد: استعدادين

اخلمسة، هو الناطق الذي حيمل على النوع مطلقا، ال النطق الذي حيمل على  هو أحدواعلم أنّ الفصل، الذي 
مجيعها أن يكون  وصورة اللفظ الكلى يف. باالشتقاق؛ألن هذه اخلمسة أقسام شئ واحد، وهو اللفظ الكلى النوع

ئات امسه وال حده؛ وهذا اليعطى شيئا من اجلزي مقوال على جزيئاته، ويشترك فيه بأن يعطيها امسها وحدها، والنطق
وكذلك فافهم احلال يف اخلاصة والعرض؛ فإنه جيب أن . الذي كالمنا فيه  فهو فصل مبعىن غري- إنْ قيل فصل -

 .والعرضية اخلمسة على قياس محل اجلنس والنوع، من حيث هو محل، وإن مل يكن من حيث الذاتية يكون محل هذه

  الفصل الرابع عشر

  "يد"

 والعرض العاميف اخلاصة 
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خيص شيئا، كان على  أحدمها أا تقال على كل معىن: اخلاصة فإا تستعمل عند املنطقيني أيضا على وجهني فأما

من األنواع يف نفسه دون األشياء األخرى، مث قد  اإلطالق، أو بالقياس إىل شئ؛ والثاين أا تقال على ما خص شيئا
واخلاصة الىت هى إحدى . مع ذلك شيئا موجودا لكل النوع يف كل زمان كانخيص من هذا القسم باسم اخلاصة ما 

  هى الوسط من هذه، وهى املقول على األشخاص من نوع- فيما أظن -املكان عند املنطقيني  اخلمسة ىف هذا

 ىف كل وقت، أو مل واحد ىف جواب أى شىء هو ال بالذات، سواء كان نوعا أخريا أو متوسطا، سواء كان عاما

 هو أخص من هذا؛ ولو كانت اخلاصة -متوسطا   سواء كان نوعا أخريا أو-يكن؛ فإن العام املوجود ىف كل وقت 
 باعتبار -تزيد على مخسة، وإن كان األوىل باسم اخلاصة  الىت هى إحدى اخلمس هى هذه، لكانت القسمة

كل عارض خاص بأى كلى كان، ولو وال يبعد أن نعىن باخلاصة . ومعىن أخص منها  غريها-اختصاصها بالنوع 
العرضى إما أن  وهو أنّ الكلى: وخترجها القسمة على هذا الوجه. جنسا أعلى، ويكون ذلك حسنا جدا كان الكلى

يقال عليه جنسا أعلى أو متوسطا أو نوعا  عليه، أو غري خاص مبا يقال عليه سواء كان ما. يكون خاصا مبا يقال
على أا خاصة لنوع، وتالية للفصل، فتكون اخلاصة الىت هى إحدى   إيراد اخلاصةأخريا؛ لكن التعارف قد جرى ىف

 على أشخاص نوع وال يقال على غريها، عمت تلك األشخاص أو مل تعم، وكان النوع متوسطا اخلمسة هى ما يقال

 .أو أخريا، ورمبا أوجبوا أن يكون النوع أخريا

ى أخص اخلواص من مجلة العرض العام، حىت لو كان مثال ال يوجد إال ما هو سو وقد ذهب قوم إىل أن جيعلوا كلَّ
البعض، فهو  لكنه مع ذلك ال يوجد لكله بل لبعضه، ويكون مما جيوز أن يكون وأن ال يكون لذلك لنوع واحد،

 خاصة، وإما أال يكون كذلك، بل العرض العام، حىت يكون العرضى إما موجود لنوع واحد ولكله دائما، فيكون

وهذا القول . بالصفة املذكورة، فيكون عرضا عاما يكون إما موجودا ألنواع، وإما موجودا لنوع، ولكن ال
عمومه وخصوصه وكليته، بل من جهة أخرى، وجيعل اسم العرض العام  مضطرب، وال يدل على الشىء من جهة

ليس   خاصا ألنه لنوع واحد، فإذنوإذ اخلاص إمنا حيسن أن يصري. العام موضوع بإزاء اخلاص هذرا، فإنّ العرض
وهذا االستعمال . أحد اخلمسة أن جيمل أخص الوجوه الثالثة ىف استعمال لفظة اخلاصة داال على املعىن الذى هو

ولغريه كذى الرجلني لإلنسان بالقياس إىل الفرس،  خاصة للنوع: األعم جيعل اخلواص مقسومة إىل أقسام أربعة
وخاصة للنوع وحده، وهذا إما لكله، وإما لكله كاملالحة والفالحة لإلنسان؛   كله؛وأحراه بذلك ما كان للنوع

كالشباب  إما دائما ىف كل وقت مثل ما يكون اإلنسان ضحاكا أو ذا رجلني ىف طبعه، وإما ال دائما والذى لكله
يث هى أَوىل بأن وأما من ح  هى ما ذكرناه،- من حيث هى أَول أن تكون إحدى اخلمسة -فاخلاصة . لإلنسان

إنَّ كذا خاصة حقيقية، من : وال يتناقض قولنا. زمان تكون خاصة فهى الالزمة املداومة الىت جلميع النوع ىف كل
إن الذى إليه قسمة اخلمسة فهو خاصة : الذى إليه قسمة اخلمسة، وقولنا حيث االختصاص بالنوع، وليس هو

إحدى  واعلم أنّ اخلاصة الىت هى. قيقية باختصاصه بالنوعذلك، ليس هو الذى هو اخلاصة احل حقيقية حبسب
كنا نتجوز ىف االستعمال أحيانا  اخلمس هى الضحاك ال الضحك، واملالح ال اِملالحة، وعلى ما قيل ىف الفصل، وإن

 .فنأخذ الضحك مكان ذلك
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هذا  وليس. بيض ال كالبياضاملقول على كثريين خمتلفني بالنوع ال بالذات، وهو أيضا كاأل وأما العرض العام فهو
موضوعه بأنه هو، بل يشتق له  العرض هو العرض الذى يناظر اجلوهر كما يظنه أكثر الناس؛ فإنّ ذلك ال حيمل على

 .منه االسم
   

وكالواحد وما  والعرض العام الذى ها هنا هو كاألبيض. اخلمسة محلها محلُ واحد، كما قد سبق لك مرارا وهذه
حممولُ محال صادقا على زيد؛  زيد أبيض، أى زيد شىء ذو بياض، والشىء ذو البياض: قولأشبه ذلك، فإنك ت

إن : وكذلك تقول. بل البياض هو العرض بذلك املعىن والشىء ذو البياض ليس بعٍرض باملعىن الذى يناظر اجلوهر،
سم، بل من مجلة هذا الصنف احملدث جنسا وال فصال وال خاصة وال نوعاً للج اجلسم حمدث وقدمي، وليس القدمي إو

اشتقاق، فكان اجلسم  احملموالت، وليس احملدث عرضا ذا املعىن، وإال لكان اجلسم موصوفا بالعرض من غري من
اآلخر؛ فمن العرضى ما هو خاص ومنه ما هو  عرضا؛ بل معىن العرض ها هنا العرضى، وإنْ كان ليس بعٍرض باملعىن

والذاتى قد يكون عرضا كجنس العرض للعرض . والعرض بإزاء اجلوهر واجلوهرى،عام؛ فإنّ العرضى بإزاء الذاتى 
يكون جوهرا، والعرضى قد يكون عرضا وقد يكون جوهرا؛ وىف هذا املوضع إمنا نعىن  كاللون للبياض، وقد

 .العرضى بالعرض

 قدم معرفة هذه اخلمسة على اليه أولُ من ومل تعلم بعد حالَ العرض الذى هو نظري اجلوهر، وهذا شىء مل يلْتفت
إن العرض هو الذى يكون ويفسد من غري فساد : "" مثل قوهلم املنطق، بل جعل للعرض العام حدودا مشهورة،

هو الذى ميكن أَنْ يوجد لشىء واحد بعينه وأن ال يوجد، وأنه الذى : "" هذا قوهلم ؛ ومثل""املوضوع أى حامله 
 ."" ، وهو أبداً قائم ىف موضوعجبنس وال فصل وال خاصة وال نوع ليس

املعىن الذى  أحدها أنه مل يذكر فيه: فأما األول فإنّ فيه وجوها من اخللل. والرسوم املشهورة فلنتأمل هذه احلدود
إنْ عىن بالكون والفساد حال ما  واخللل الثاىن أنه. كاجلنس له وقد أشرنا إىل مثل ذلك ىف بعض حدود الفصل

املفارقة ليست كذلك، وهم مِقرون أنَّ ِمن العرض العام ماهو  ، فاألعراض العامة الغرييكون ويفسد ىف الوجود
 وإنْ عىن مايكون يف الوجود والوهم مجيعا، فقد استعمل لفظا مشتركا عنده؛ فإنْ. مفارق مفارق، ومنه ماهو غري

حذروا عنه؛ وسيتضح لك ذلك  وهذا مماوقوعها على املوجود وعلى املتوهم عنده إمنا هو باالشتباه، " يكون "لفظة 
 .فيما بعد

بذاتية ما إذا رفع بالتوهم استحال أن يكون الشئ قد بقى موجوداً  وبعد ذلك، فإنّ من األمور العرضية الىت ليست
هذا  نعم رمبا مل يستحل أن يتومهه الوهم باقيا بعده مل يفسد، وهذا غري مذكور يف.فيما سلف غري فاسد، كما مر لك

الزمة دائمة، والدائم اليكون ممكنا  وجتد هذه املغامز كلها حمصلة يف الرسم الثاين؛ فإنّ كثريا من األعراض. سمالر
وأما الرسم السلىب الثالث، فأنّ . اشتراط الوهم أيضا ما قلنا أن اليوجد إال يف الوهم؛ ومل يشترط الوهم، ويف

 طبائع، المن حيث هى كلية، فإنْ أُلْحق به أنه كلى ذهفيه، والطبائع، من حيث هى  الشخص من األعراض يشارك

موضوع، وإمنا أحلق هذا إذ  لكن صاحب هذا القول قد احلق به شيئا، وهو أنه قائم ىف. الصفة، خص العرض العام
اقه ذلك، إن الفائدة يف ِإحل: وقد قالوا. الذي يناظر اجلوهر ظَن أنَّ هذا العرض، الذي هو أحد اخلمسة، وهو العرض



 38                    ابن سينا- املنطق

 ""شيصبان، وهذه خرافة؛ وذلك ألنه إمنا يعىن بقوله: اللفظ غري الدال، مثل قول القائل هى أن يفرقوا بينه وبني

والفصل والخاصة؛ فال  اللفظَ الدال على معىن كلى، ليس ذلك املعىن معىن جنس والنوع"" الذي ليس جبنس 
إنه ليس جبنس والنوع : املسموع،حىت إذا قال لفظ العرض هذاشركة يف هذا اللفظ الغري الدال؛ ألنه ليس حيد يف 

ولو كان . آخر اليدل على شئ، فيلزم إيراد الفصل بينه وبني ذلك والفصل والخاصة، شاركه يف هذا اللفظ لفظ
 من حيث هو مسموع، لكان يشاركه يف أنه ليس جبنس والفصل والنوع والخاصة ألفاظ أخرى إمنا يعىن ذا اللفظ

 .عة مما هى دالةمسمو

  والفضل كما هو له أهله ولواهب العقل أكمل احلمد. متت املقالة األوىل من الفن األول

 املقالة الثالثة

  من الفن األول من اجلملة األوىل

  الفصل األول

 يف املشاركات واملباينات بني هذه اخلمسة

    والفصل وأوهلا بعد العامة ما بني اجلنس

واملباينات بني هذه   ما فَصلناه من أمر هذه اخلمسة عىن للمحصلني عن إيراد املشاركاتالوقوف على إنَّ يف
فلنتحذ يف ذلك حذَوهم، ولنقتصر على ماأوردوه  اخلمسة، لكنه قد جرت العادة يف الكتب املدخلية بإيراد ذلك،

وإذا اعترف . ى معقولة على كثرييناملشاركة اليت تعم اخلمسة هى أا كلية أ إنّ: منه، ولنبدأ باملشاركات فنقول
 .ذكر الكلية مصنف املدخل، فقد اعترف بنقص الرسوم اليت للفصل واخلاصة والعرض، إذْ أغفل فيها ذا

احلملَ الذي حيمل به احملمول على موضوعه،  وتشترك مجيعها يف شئ آخر، وهو أنَّ كل ما حيمل على احملمول منها
حممولة على ما حيمل عليه اجلنس، وكذلك جنس الفصل، وفصل  يعة جنس اجلنسفإنه حيمل على موضوعه؛ فطب
اخلاصة والعرض؛ فإنّ امللون الذي هو جنس األبيض حيمل على زيد األبيض، إذْ  الفصل؛ وكذلك ما حيمل على

ألبيض لزيد وا على عرضه العام؛ وكذلك املرئى، الذي هو عرض األبيض،حيمل على زيد األبيض، إذْ يقال حيمل
بالتواطؤ، أى تعطى ماحتمل عليه أمساءها  مرئى؛ وكذلك املتعجب الذي هو جنس الضحاك، فإنَّ مجيع هذه حتمل

 .وحدودها؛ واجلنس والفصل يعمهما

فليس ذلك ميتنع فيها، وعلى  املشهور أنَّ طبيعةَ اجلنس جيب فيها أنْ تقالَ على أنواع، وإن مل جيب ذلك فيها، يف
الفصل أن يقال على غري نوعه، لكن على هذا ما فرغنا  وكذلك ليس ميتنع يف طبيعة. مه وقتا ماالشرط الذي ستفه

 لذلك الناطق، فإنه حيوى أنواعا، وقد علمت ما يف هذا، ومع ماقد علمت فلم يحسنوا وقد مثَّلوا. عن ذكره سالفا

القريبة منه، بل عى أنواع النوع  ت هى األنواعيف إيرادهم هذا املثال؛ فإنَّ الناطق إمنا حيوى أنواعا كثرية ليس
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فإنْ مل يعنوا بذلك األنواع . احلى؛ وهذا أيضا قد فرغنا منه الواحد الذى قومه الناطق عندهم، حني أضيف إىل
ماحيوى  كانت، فيجب أن الينسوا هذا حني يشاركون بني اجلنس والنوع؛ فإنَّ ِمن األنواع القريبة، بل أى أنواع

 .، وال جيعلون هذا مشاركة بني اجلنس والنوعأنواعا

حيمل  املشهورة هى أنّ اجلنس والفصل يشتركان يف أن كل ماحيمل عليها من طريق ماهو، فإنه واملشاركة الثانية
بل هذه عامة، أال أن يقال  وقد علمت أنّ هذه املشاركة ليست ختص اجلنس والفصل،. على ماحتتهما من األنواع

وهذا شئ مل ينطق به مصرحا، ولو نِطق به . طريق ماهو ليهما من طريق ماهو، حيمل على ماحتتهما منإنّ ماحيمل ع
 .طريق ماهو غري مايعىن باحلمل يف جواب ماهو، كما سنوضح لك عن قريب لصح، إذا عىن باحلمل من

والنطق ارتفع اإلنسان   إذا رفعت احليوانيةالثالثة املشهورة أن رفعهما علةُ رفع ماحتتهما من األنواع؛ فإنه واملشاركة
أن كل واحد منهما جزُء ماهية النوع ومقوم  وهذه املشاركة تابعةٌ ملشاركة هى األصل، وهى. والفرس وغري ذلك

 .خاصية مشتركة بني اجلنس والفصل التوجد لغريمها له، فهذا هو أالصل وذلك الفرع، وهذه

 غريه، فأول املشهورات منها هو أنَّ اجلنس حيمل على أكثر مما حيمل عليه الفصلاجلنس  وأما اخلواص اليت يباين ا

أمر ظاهر؛ فإنَّ اخلاصةَ ختص  أما أنّ اجلنس أكثر حِويا من الفصل والنوع واخلاصة، فهو. والنوع واخلاصة والعرض
وأما . حتته وخاصٍة حتتهيقايس بني اجلنس وبني فصٍل  النوع؛ وكذلك الفصل، ولكن بشرط مل يشرطه، وهو أن

أن يكون أقل من اجلنس، وذلك أنّ خواص املقوالت العشر الىت نذكرها بعد، هى  العرض فليس بينا بنفسه أنه جيب
اجلوهر ثابتا  عامة ألنواعها، وليست أقل من اجلنس ىف عمومها، بل منها ماهو أعم وأكثر، كماأنَّ كون أعراض

إنَّ هذا سلب، وليس حتته معىن،فقد : قائل فإنْ قال. األضعف هو أعم من اجلوهرعلى حد واحد فال يقبل األشد و
مقولٍة، كالواحد وكاملوجود،بل كاحملدث، بل مثل احلركة فإا أكثر  ميكننا أن جند لوازم وعوارض أعم من مقولٍة

 .الناطق، وهو جنس عنده لإلنسان من احليوان

أنَّ اجلنس حيوى الفصل بالقوة، أى إذا التفت إىل الطبيعة املوضوعة  والفصل فهىواملباينة الثانية املذكورة بني اجلنس 
اليستوىف طبيعة  ثبوت الفصل هلا، ومل ميتنع، بل كان وجوده هلا باإلمكان، فكان إمكانه إمكانا للجنسية، مل جيب

 .طابق كل شئ ويفضل عليهاحلاوى هو الذي ي وهذا معىن احلوى، فإنّ. اجلنس، بل يبقى ملقابله من طبيعته فصل
   

وقد اليوجد له،  الثالثة هى أنَّ اجلنس أقدم من الفصل؛ وذلك ألن اجلنس قد يوجد له الفصل املعني، واملباينة
الفصل، وترتفع طبيعة الفصل برفع طبيعة  والفصل إمنا وجوده ىف اجلنس، ولذك الترتفع طبيعة اجلنس برفع طبيعة

فإنَّ من الفصول مايقع خارجا عن طبيعة اجلنس، مثل االنقسام مبتساويني،  ني موضع شٍك،وىف هاتني املباينت. اجلنس
 .أخرى الزوج فيما يظَن، ويقع خارجا عن العدد؛ لكن اجلواب عن هذا سيلوح لك ىف مواضع فإنه فصل

وهذا القول بانفراده من طريق ماهو  واملباينة الرابعة هى أنَّ الفصلَ  يحمل من طريق أى شئ هو، واجلنس حيمل
فأنّ قائال لو . بوصفتني خمتلفتني مل يكن ذلك دليال على مباينتهما اليكون داال على املباينة؛ فإنّ شيئني إذا وِصفا

هذا  بني زيد وبني عمرو هى أن هذا حساس وذلك ناطق، أو أنّ هذا مالح وذلك صائغ، مل يكن إنّ املباينة: قال
جيتمعا، فال يبعد أن يكون كونُ زيٍد حساسا  إنّ الوصفتني املختلفتني ىف املفهوم رمبا جاز أنالقدر كافيا يف التفريق، ف
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 هو مما اليوجب أن يباين به زيد عمرا، فال يستحيل أن يكونَ -عمرو ناطقا   وإنْ كان ىف املفهوم خمالفاً لكون-
موصوف واحد؛  تلفة املفهومات قد جتتمع ىف ناطقا أيضا؛ ألنَّ األوصاف املخ- مع أنه حساس -منهما  كل واحد

احلساس يلزمه أن اليكون ناطقا،  وكذلك املالح والصائغ، بل جيب أن يكون بينهما قوة السلب، حىت يكون
جواب ماهو المينع أن يكون مقوال ىف جواب أى شئ هو،  مث كون اجلنس مقوال ىف. والناطق أن اليكون حساسا

هذا السلب، فإنه الميتنع أن يكون مايقوم ماهية الشئ مييزه عما ليست له تلك  قوةعلى أصول هؤالء، وال بينهما 
مقوال ىف جواب أى  حىت يكون بالقياس إىل مايشترك فيه مقوال ىف جواب ماهو، وبالقياس إىل مايفترق به املاهية،

 املباينة املطلوبة هى هذه، باعتبارين، إنْ كانت شئ هو؛ فهذا القدر المينع أن يكون جنس الشئ هو أيضا فصال له
وأما أن يكون فصل الشئ جنس شئ آخر فذلك مما المينعونه فيما . فصال له وال يوجب أن يكون جنس الشئ ألبتة

الواحد قد  إنَّ الشئ: فإنْ قال قائل. كاحلساس فإنه جنس بوجٍه للسميع والبصري، وفصلٌ للحيوان أُقدر، وذلك
اعتبار أنه جنس غري اعتباِر أنه  ه، وإنْ كان جنسا وفصال لشئ واحد، فإنَّيكون جنسا وفصال لشئ واحد؛ فإن

االعتبارين اللذين يطلق على أحدمها اسم اجلنسية، وعلى اآلخر  حنن إمنا نريد أن نوضح الفرق بني: فصل، وقال
ألنَّ كالمنا مع الذى  كالمنا معه؛خنالفه، ومل نبكته، ومل ننازعه ىف التسمية، ولكنه يكون غَير ِمن  اسم الفَصلية، مل

الشئ الواحد بالقياس إىل موضوع واحد موصوفا  دل باسم اجلنس والفصل على طبيعتني خمتلفتني اختالفا اليكون
صاحلة ألحد اجلوابني، والطبيعة األخرى صاحلةً للجواب اآلخر؛ لكن  بكال الطبيعتني، بل جيعل إحدى الطبيعتني

يف  يه ىف تفهم املقول يف جواب ماهو، واملقول يف جواب أى شئ هو، يعلمك أنّ املقولحنن إل الوجه الذي ذهبنا
لكن . ذلك الوجه صحيحةً جواب ماهو، اليكون مقوال يف جواب أى شئ هو، وبالعكس، فتكون هذه املباينةُ على

اهو، وخصوصا ىف أيضا قد يقال من طريق م إنكم قد أطلقتم القول يف عدة مواضع إن الفصل: لقائل أنْ يقول
الشئ مقول يف جواب ماهو، وبني قولنا إنه مقول يف طريق ماهو؛ كما  إنه فرق بني قولنا إنّ: كتاب الربهان فنقول

املاهية،ويكون  فاملقول من طريق ماهو كل ما يدخل ىف" الداخل ىف املاهية " وبني قولنا " املاهية  " أنه فرق بني قولنا
ماهو، هو الذي وحده يكون جوابا إذا سِئل  كن وحده داال على املاهية؛ واملقول يف جوابىف ذلك الطريق، وإنْ مل ي

مقوال من طريق ماهو؛ إذْ هو جزُء الشئ الذي يكون جوابا عن ماهو،  فالفصل يدخل يف املاهية ويكون. عما هو
 .مقوال يف جواب ماهو لكنه ليس هو وحده

   
واجلنس  كون مقوال يف جواب ماهو أيضا يف بعض األشياء دون بعض،إنّ الفصل قد ي: بعض الفضالء وقد قال

الفصول فرمبا كانت مناسبات  دائما دالٌّ على ماهو؛ ذلك ألن اجلنس يدل دائما على أصل ذات الشئ؛ وأما
: وىف هذا الكالم خلالن. اجلنس أوىل منه مبا هو وأضافات إىل أفعال وانفعاالت أو أمور أخرى؛ فلذلك جيعل

هذا ارى، فال يكون فصال مقوما، بل يكون من الفصول اللوازم؛ واآلخر  مها أنّ ما كان من الفصول جيرىأحد
اآلخر  أريد أن يفرق بينه وبني الشئ اآلخر بوصف، جيب أن يكون الوصف الذي يفرق بينه وبني أنّ الشئ إذا

بل بأكثرية الوصف وأخلقيته؛  فرقة بالوصف،موجودا له دون اآلخر وجودا على الثبات، اللهم إال أن الجتعل الت
يف جواب ماهو، والفصل هو الذي ليس هو بأحرى؛  إن اجلنس هو الذي هو أَحرى بأن يكون مقوال:فيقال مثال
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بل من جهة القَِمن، إذ هو موجود ألحدمها دون اآلخر؛ فإنْ فُِعل  فيكون االختالف ليس من جهة هذا الوصف،
يقة التعريف إىل أمر إضاىف عرضى؛ وإن مل يفعل ذلك فيكون بني اجلنس وبعض حق ذلك كان فيه عدول عن

 .مشاركة يف احلد، وبني اجلنس وبعضها مباينة يف احلد الفصول

أنّ اجلنس اليكون لألنواع إال واحدا، والفصل قد يكون أكثر من واحد، كالناطق  واملباينة اليت بعد هذه هى
قريبا مالصقا فقط،  املباينة ذا املثال خلل؛ ألنه ِإنْ أخذ اجلنس كيف كان، الوىف إطالق هذه . لإلنسان واملائت

الكثري منها للشئ الواحد، ولكنها التكون كلها  وجد للشئ أجناس كثرية أيضا؛ فإن األجناس ىف العموم قد يوجد
 الترتيب، ولكنها وكذلك قد توجد فصول كثري ة متفاوتة يف. جنسه أجناس الشئ باحلقيقة، بل بعضها أجناس

 باحلقيقة، بل بعضها فصول جنسه، كما مثِّل به؛ فإنَّ الناطق ليس فصال قريبا لإلنسان التكون كلها فصول الشئ

هذا املذهب هو املائت،  وإمنا فصله املالصق على. على هذه الطريقة اليت رتبوا عليها قسمتهم، بل هو فصل جنسه
اجلنس هو يف مثاله واحد، كذلك الفصل األقرب  س األقرب الذي ليس جبنسوهذا يف مثاله واحد، بل كما أن اجلن

لكن قد يوجد هلذا املوضع أمثلة أخرى مثل احلساس . وهو املائت الذي ليس بفصل اجلنس هو يف مثاله واحد،
 ،فإما على ظاهر األمر فصالن قريبان للحيوان، فيكون اجلنس القريب ليس إال واحدا واملتحرك باإلرادة؛

األجناس الكثرية ينحصر بعضها  وأيضا فإنَّ هاهنا وجهاً آخر، وهو أنَّ. والفصول القريبة قد تكون أكثر من واحد
وإشباع القوِل . تكون متباينة اليدخل بعضها يف بعض يف بعض، حىت حيصل آخرها جنسا واحدا؛ والفصول الكثرية

 .أخرى يف هذا من حق صناعٍة

والذي كاملادة خيالف : ذلك بأن يقال  أن اجلنس كاملادة، والفصل كالصورة؛ ويتم بيانواملباينة اليت بعد هذا هى
كاملادة، فألن املادة الحتمل على املركب محل أنه هو، واجلنس حيمل  وأما أنَّ اجلنس ليس مبادة، بل. الذي كالصورة
يف زمانني،  التنتسب إليهما بالفعل إالأنَّ اجلنس هو، وأنَّ املادة املوضوعة لصورتني متقابلتني  على النوع محل

وإذْ . أخرى تذكر يف غري هذا املوضع وهاهنا فروق. واجلنس يكون مشتمال على الفصلني املتقابلني يف زمان واحد
كاملادة، فألن طبيعته عند الذهن قابل للفصل، وإذا حلقه الفصل  وأما أنه. اجلنس ليس مادةً، فليس الفصلُ صورةً

للجنس  وإذْ اجلنس للفصل كاملادة للصورة، فالفصل. بالفعل، كما هو حال املادة عند الصورة وماصار شيئا مق
 .كالصورة للمادة

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف املشاركة واملباينة بني اجلنس والنوع

ما حيمالن عليه، اجلنس والنوع، فمشاركة كانت مع الفصل، وهى أما يتقدمان  وأما املشاركة األوىل املشهورة بني
 .له جنس ونوع أى مامها
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موردمها أنَّ هذه مشاركة جامعة قد ذُكرت مرة؛  وقد نسى. والثانية مشاركة، عامة وهى أنَّ كل واحد منهما كلى
عن ذلك، فيجب أن يعىن بالكلى غري الكلى على اإلطالق، بل كلى هو  فإنْ أرادوا أن جيعلوا هذا وجها خارجا

 .ركةبالش ماهية جزيئاته

 .للجنس، واجلنس ليس مبحوى للنوع وأما املباينة األوىل فمثل ما كان مع الفصل، وهو أنَّ النوع محِوى

طبيعة النوع، أى إذا وجدت طبيعة اجلنس، مل جيب أن توجد طبيعة  وأخرى يف قوا وهى أنّ طبيعة اجلنس أقدم من
 .وجدت وع، مل جيب أن ترفع طبيعة اجلنس، بل إذا وجدتارتفعت هى، وإذا رفعت طبيعةُ الن النوع، بل إذا رفعت

   
على طبيعة اجلنس محال  قريبة من تينك، وهى أنّ اجلنس حيمل على النوع بالتواطؤ محال كليا، والنوع الحيمل وثالثة

 يف قوة احلوى؛ وهذه املباينة ليست من املباينات اليت كليا، وهذا ىف ضمن املباينة اليت قيلت من جهة احلوى وغري
 ألن ذلك إمنا يكون أنْ لو قيل أنَّ اجلنس حيمل على النوع بالتواطؤ كليا، مث تسلب السلب واإلجياب يف أول األمر؛

أنه الحيمل على اجلنس  هذه الصفة بعينها عن النوع، بل إمنا تسلب عن النوع يف هذه املباينة صفة أخرى، وهى
صورة هذه املباينة أن النوع ال يكافئ اجلنس فيما  ذلك املوجب، لكنبالتواطؤ محال كليا، وليس هذا املسلوب هو 

 .بني خمتلفني للجنس عند النوع، وهذا اليتأتى إال

يفضل به اآلخر عليه؛ فاجلنس يفضل  ومباينة أخرى أن كل واحد من اجلنس والنوع يفضل على اآلخر بوجه ال
 والنوع يفضل باملعىن، إذ يتضمن معىن اجلنس ومعىن النوع، بالعموم، إذْ حيوى أمورا وموضوعات غري موضوعات

أن احليوان يتضمن بالعموم اإلنسان وما ليس بإنسان مما هو خارج عن اإلنسانية،  الفصل زائدا عليه؛ فإنه كما
 .النطق اإلنسان يتضمن باملعىن معىن احليوانية، ومعىن خارجا عن احليوانية وهو كذلك

أنواع، وإنْ كان يف كل واحد   ليس يف النوع جنس أجناس، وال يف اجلنس نوعومباينة أخرى متكلفة، وهى أنه
 .منهما متوسط

أما حمموالن على النوع وتابعان؛ أى إذا وِجد النوع وجدت اخلاصة؛  وأما اجلنس واخلاصة فقد يشتركان يف
 .ة العامةوهذه املشاركة قد توجد مع غري اخلاصة؛ وهذه املشاركة هى مع اخلاص .واجلنس أيضا

بالسوية حيوان، وال  مشاركة أخرى وهى أن طبيعة اجلنس حتمل على ما حتته بالسوية؛ إذْ أنواع احليوان وذكرت
وهذه املشاركة لو ذكرت يف مشاركات  .وكذلك اخلاصة كالضحاك على أشخاص الناس. تقبل األشد واألضعف

هذا املوضع؛ على أنه ليس هذا موافقا للخواص وأورد يف  اجلنس والفصل والنوع، لكان ذلك أحرى؛ فنسى هناك
وباجلملة أي . خواص الناس وليس يستوى فيهم؛ وكذلك أمور أخرى ألمور أخرى كلها؛ فإنّ اخلجل بالفعل من

واحدا؛ وليس هذا وجه  الرجل على أن اخلاصة هكذا، أو أى استقراء بينه له ؟ وإمنا أورد له مثاال برهان قدمه
احلكم إمنا يصدق يف بعض اخلواص دون مجيعها، وهى من   للشئ ايل ليس بينا بنفسه وباحلقيقة فإن هذاالبيان العلمى

 وأما اخلواص الدائمة اليت تتبع املواد، فكثريا ما تقبل. الصور فتكون للكل ودائما اخلواص االستعدادية اليت تتبع

ال يستوى معها إعطاء  يف تعريف اخلاصة على جهةوالرجل ينسى هذا االعتبار عن قريب، ويأخذ . األشد واألضعف
 .هذه املباينة اخلاصة، كما ستعرفه
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 أما كالمها حيمالن على ماحتتهما بالتواطؤ، وهو أنْ يكون محلهما محال باالسم وذكرت مشاركة أخرى وهى

به أن الينسى حكمه يف وأ وهذا أيضا قد كان يليق به أن يذكره لغريمها؛ لكنه جيب ملن مسع هذا وتصوره. واحلد قر
 .وهو املقول بالتواطؤ، هو الذاتى فقط كتاب قاطيغورياس، حيث يظَن أن املقول على املوضوع،

متقدم بالذات، واخلاصة متأخرة؛ إذ كانت اخلاصة إمنا حتدث مع حدوث  وأما املباينات، فاُألوىل منها هى أن اجلنس
مجيعا  فار أو مثال آخر، وإما من الصورة كقبول العلم، وإما منهمامن املادة كَعرض األظ النوع، فتنبعث إما

 .كالضحك

 .والثانية أنّ اجلنس حيوى أنواعا، واخلاصة نوعا منها

وكل حيوان : اليقال أخرى أنَّ اجلنس يحمل على كل واحد من األنواع حمال كليا، وال ينعكس؛ إذْ ومباينة
كل إنسان مستعد للضحك، وكل مستعد  ما اخلاصة فإا تنعكس، إذْوأ. كل إنسان حيوان: إنسان، كما يقال
الدائمة العامة، أو بني طبيعىت اجلنس واخلاصة مطلقا؛ إذ تلك ال  وهذه املباينة بني اجلنس واخلاصة. للضحك إنسان

 لكلويتبع هذه مباينة هى يف ضمن تلك، وهى أنّ اخلاصة، وإن كانت . أعىن هذا العكس حتتمل وهذه حتتمل،

 .النوع ودائما كاجلنس، فإا التكون لغري النوع، واجلنس يكون
   

شاء أن جيعل هذه  ومن. أخرى منتزعة من املباينة األوىل، وهى أن اجلنسريفع اخلاصة برفعه، من غري عكس ومباينة
وأما اجلنس . يف التكلففيه، ولكنه يكون قد أمعن  مباينة غري املباينة املعلقة بالتقدم والتأخر، مل تعوزه احليلة

على كثريين ""منهما يقال على كثريين، وهو املشاركة العامة؛ وليته قال  والعرض فيشتركان يف أن كلَّ واحد
وأما املباينة  .، فكان أورد مشاركة خاصة بني العرض واجلنس، خصوصا ومل يذكر مشاركة أخرى""بالنوع خمتلفني

له، ألنه إنْ كان ما يعرض له منبعثا عن  فإما النوع فهو قبل ما يعرض. األوىل فإن اجلنس قبل النوع كما علمت
وإن كان من األعراض . حلقه ما حلقه، وهذا قد فرغ لك من شرحه نوعيته، فتكون نوعيته قد تقررت بفصله، مث

  هذهفيكون النوع أوال قد حصل موضوعا حىت استعد لقبول ذلك العارض من خارج؛ لكن اليت تعِرض من خارج،

 .املباينة موجودة أيضا بني اجلنس واخلاصة

وهذه عبارة حمرفة ردية؛ ألا . األشياء اليت حتت اجلنس تشترك فيه بالسوية إن: واملباينة األخرى قد ذكرت هكذا
إنّ : أن يقول فرق موجود بني موضوعاما، ليعاد ثانيا فيستدل بذلك على الفرق بينهما، بل كان جيب تشري إىل

بالسوية، فيكون الفرق واقعا يف أول البيان، بل   الحيمل على األشياء اليت حتته إال بالسوية، وذلك حيمل الاجلنس
ال بالسوية؛ فإنه ليس مجيع األعراض حتمل إال بالسوية كاملربع واملثلث  واألعراض رمبا محلت: كان جيب أن يقول

األعراض أن  وية، مث يأمل من هذا أنه إذا جاز يفولفظ الرجل يوهم أن كل عرض يحمل ال بالس .وأمور أخرى
أن يكون كونُ هذا أعم وذلك  يكون فيها حممولٌ ال بالسوية، فما املانع أن يكون كذلك يف اخلواص ؟ فعسى

 .لذلك مساويا، مما يرخص هلذا فيما اليرخص فيه

وأما األجناس واألنواع فهى أقدم  .واملباينة اليت هى بعد هذه أنّ األعراض توجد يف األشخاص على القصد األول
إنّ األعراض توجد يف : فإنه كان جيب أن يقول وهذه املباينة عجيبة التحريف والتشويش؛. من األشخاص
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التوجد على القصد األول األشخاص على القصد األول، واألجناس إنّ األجناس واألنواع : أو يقول. واألنواع
القصد األول ؟ مث  قدم، وما املانع من أن يكون الشئُ أقدم وموجوداً علىاألشخاص، واألعراض ليست أ أقدم من

وأما اجلنس فعساه أنْ اليكون . النوع كذلك إنْ كان معىن القصد األول هو أن حيمل عليها ال بواسطة شئ، فإنّ
أو يشبه أن وأما النوع، فإنه حممول على الشخص بالقصد األول،  .كذلك؛ فإنه حيمل على الشخص بتوسط النوع

اجلنس  يف إيراد لفظة النوع، فقد كان مستغنيا عنه، إذْ كان وكده االشتغالَ بالتمييز بني يكون الرجل قَد سها
 .والعرض

وهذه املباينة موجودةٌ أيضا بني . واألعراض التقال واملباينة اليت بعد هذه هى أنّ األجناس تقال من طريق ماهو،
 .هنالك اجلنس واخلاصة، وقد أغفلها

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف املشاركات واملباينات الباقية

 .على ماحتتهما بالسوية وأما الفصل والنوع فيشتركان بأما حيمالن

 .والفصل، ومل يذكرها واملشاركة األخرى أما ذاتيان؛ وهذه تقع أيضا بني اجلنس

الفصل من طريق أي شئ هو، وإنَّ األنسان، وإنْ صلُح أن  وأما املباينة فإنَّ حملَ النوع من طريق ماهو، وحملَ
 .وقد بِحث عن هذا قبل. فليس ذلك له أوال وبذاته، بل بسبب الناطق يكون جوابا عن أى احليوان،

يف أكثر األحوال  األخرى هى أن النوع اليوجد ألبتة إال حمموال على كثريين خمتلفني بالعدد فقط، والفصل واملباينة
املباينة بني الفصل والنوع السافل، البني الفصل  وهذه. كثري من األحوال حيمل على كثريين خمتلفني بالنوعأو يف 

 .والنوع املطلق

الناطق يرفع برفعه اإلنسان،  إن: الثالثة هى أنّ الفصل أقدم من النوع؛ وأَورد مثاله من طريق الرفع بأن قال واملباينة
بالفصل والنوع اللذين مها معا، بل أخذ فصلَ جِنس اإلنسان،  ملَلَك ناطق؛ ومل يأتوال يرتفع برفع اإلنسان، إذ ا

أقدم  إنَّ النوع أقدم من الفصل، إذْ احلى نوع للجسم، وهو: نظري ما لفاعل أن يفعله قائال وقايسه باإلنسان، وفعل
فصل ونوع متعادلني يف الوضع،  رادوكما أنَّ هذا القائل محرف للحق بعدوله عن إي. من الفصل الذي هو الناطق

 .وجوب وجوده، ونسبته إليه نسبة الصورة إىل املركب كذلك ذلك؛ لكن الفصل أقدم من النوع من جهة أنه علة
   

منهما نوع؛ وجعل مثال  مباينة أخرى وهى أنَّ فصلني يأتلفان فُيقِّومان نوعا، والنوعان اليأتلفان فيقَّوم وأورد
لكن هذه املباينة تستمر على أحد . التركيب، كما شرحناه قبل املائت، وقد عِلم أما غري متساوىيالفصلني الناطق و

املختلفى  إنَّ الفصلني: الفصالن من جنس فصلى احلساس واملتحرك باإلرادة، وإما أن يقال إما أن يجعل: اعتبارين
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وأما النوعان املختلفا . منهما  هو غري كل واحدالترتيب جيتمعان، فيحدث من اجتماعهما إىل ماجتتمع معه نوع،
منهما، نوع آخر، بل يكون األعم منهما جزءا من األخص،  الترتيب فال يأتلفان، حىت حيدث منهما، غري كل واحد

والنوعان اللذان الخيتلفان يف الترتيب بل . اجتماعهما، بل هو شئ هو أحدمها ويكون احلاصل الشيئا حاصال من
نوعان من أشياء أخرى، وإنْ  إنَّ الناطق واملائت يف أنفسهما: لكن لقائل أن يقول. ينني، الجيتمعان ألبتةمتبا يكونان

كثري من الطبائع املختلفة األنواع جتتمع فيكون منها نوع  مل يكونا نوعني للناس، وقد اجتمعا فإحدثا نوعا، وكذلك
االعتبار  ماع اخلماسية، وهى نوع ثالث غريمها، فإنّ اجلواب أنوالثالثية يفعالن باالجت ثالث باالجتماع، كاالثنينية

يقوله متوجه حنو أشياء حممولة على  الذي ذهب إليه يف ذكر هذه املباينة غري هذا االعتبار؛ وذلك أن الغرض فيما
 بأعياا، فإا كالناطق واملائت اللذين قد يقاالن على موضوعات أشياء بأعياا يشترك فيها؛ فإا إذا كانت فصوال

 شيئا ثالثا يكون نوعا من األنواع لتلك األشياء، وتكون تلك األشياء موضوعات له، كما إذا اجتمعت فعلت

األشخاص، وليس داخال يف  توضع األشخاص لألنواع، وال يكون كذلك الناطق؛ ألن احليوان داخل يف ماهية تلك
إليها، وإن كانا حممولني عليها، وإال كانا متوسطني   بالقياسماهية الناطق واملائت؛ فليس الناطق واملائت نوعني

 احليوان، وكانا نوعني حتت احليوان ال فصلني قامسني؛ فقد وِجد يف الفصول فصالن بينهما وبني اجلنس الذي هو

عها نوعا خمتلفة فتفعل باجتما وأما أن تكون أنواع. يقومان نوعا مشاركا يف املوضوعات، واليوجد ذلك يف األنواع
موضوعات اخلمسية فإا غري موضوعات االثنينية   فذلك غري منكر، مثل-موضوع ذلك النوع غري موضوعاا -

 .والثالثية

بعض  وجيب أن تعلم أن هذا إمنا هو ىف. فيشتركان يف أما حيمالن على ما حتتهما بالسوية وأما الفصل واخلاصة
كما أن الناطقني ناطقون   الصورية، فإن الضاحكني ضاحكون بالسويةاخلواص الىت منها اخلاصة العامة الدائمة

وأما املباينات فألن اخلاصة احلقيقية . العامة الدائمة ويشتركان ىف أما للكل ودائما، وهذا أيضا للخاصة. بالسوية
 .ألنواع، وقد علمت ما ىف هذا هى لنوع واحد، والفصل قد يكون

إنَّ الفصل قد ال ينعكس ىف احلمل؛ فال يقال كل ناطق : فقال ك أو الزمة لتلك،وأتبع ذلك مباينة هى كأا تل
 .ناطق؛ وأما اخلاصة احلقيقية فتنعكس إنسان، كما يقال كل إنسان

 .املفارق، فدوام وجودمها ملوضوعاما وأما املشاركة بني الفصل وبني العرض الغري

وأما األعراض فإا : قال الرجل. ئما ما هو له فصل، وال يحوى ألبتةحيوى دا وأما املباينات فاألوىل منها أنَّ الفصل
بقبول واحد منا  غريها، وذلك من حيث هى عامة، وتحوى أيضا من غريها من ِقبل أنَّ املوضوع الخيتص حتوي

 على الواحد من حيويه؛ ألنه الخيتص باحلمل حمموال عليه أو فيه، بل يوضع لغريه، فهو لذلك حيويه كما كان العرض
إنّ املوضوع الواحد قد تكون له فصول كثرية جتتمع : ""ما قاله وقد نسى الرجل. موضوعاته، بل يعرض لغريه

واجلنس  لفظ مشكك غري علمى، الينبغى أن يستعمل؛ فإنَّ مفهوم وجه احلوى املثِبت للعرض مث احلوى كإنه"". فيه
قد يحِوى ويحوى، إذ هو من  وهو أن العرض. لو قاله لكان أصوبوقد كان له وجه آخر . مباين للوجه املسلوب

اإلنسان، فكذلك اإلنسان قد حيمل على غري األبيض،  جهِة أعم ومن جهٍة أخص، كاألبيض فإنه كما حيمل على غري
أبيض إنسان، بل بعض هذا ذاك، وبعض ذاك هذا؛ ولكن هذه مباينة مع بعض  فيكون الكل إنسان أبيض؛ وال كل
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أنه فيه  أنه كيف جعل العارض للشئ وال يعمه خارجا من مجلة العرض؛ وكان توهم فيما سلف فتأمل. ألعراضا
حيوى النوع ويزيد عليه، اللهم  وأما أنه كيف جعله كذلك، فألنه جعل من شروط العرض اليت ا يباين أنه. ومنه

 .مالعرض  إال أن يكون أراد أنّ هذه مباينة، ال لكل عرض، بل
   

تقبل الزيادة والنقصان،  األخرى أنْ الشئَ من الفصول يقبل الزيادة والنقصان، بل طبيعة الفَصيلة متتنع أن واملباينة
 .تقبل الزيادة والنقصان وكون الشئ عرضاً المينع ذلك؛ لكن الرجل أطلق أنَّ األعراض

ضوع واحد بعينه، فيكون هو ناطقا وغري ناطق، والعرضية مو ومباينة أخرى هى أنَّ الفَصيلة متنع أن يوجد ملقابالا
 .الغري املفارقة قد يكون للمتضادات منها موضوع واحد المتنع ذلك؛ فإن األعراض

احلقيقية ىف أن كل واحد منهما ينعكس على اآلخر، فكل إنسان ضحاك، وكل ضحاك  وأما النوع فيشارك اخلاصة
 .ما دائماويف اما يوجدان معا ملوضوعا إنسان؛

هو نوع لشئ يصري جنسا لشئ آخر، وأما اخلاصة فال تكون خاصة لشئ آخر؛  أما املباينات فأوالها أنَّ الشئ الذي
النوع املضايف للجنس  أما أوال فإلنه كان فيما سلف اليلتفت إىل إيراد املباينة بني. متشوشة ردية جدا وهذه املباينة

واشتغل بالنوع املضايف للجنس، مث اخلطب ىف  فل، واآلن فقد أعرض عن ذلك،وبني غريه، بل يشتغل بالنوع السا
إنَّ اخلاصة التصري خاصة لشئ : للشئ قد يصري خاصة لشئ آخر، مث قال إنَّ النوع: لكنه لو كان قال. هذا يسري

 ئ آخر،إنَّ النوع للشئ يصري جنسا لش: ولو قال. حسنة؛ ولكن احلكم ىف النوع كاذب آخر، لكانت مباينة

فكما أنَّ النوع الذي  .واخلاصة التصري جنسا لشئ آخر، لكان هذا أيضا صحيحا؛ ولكن احلكم ىف اخلاصة كاذب
فتكون خاصةً لنوع عال، وجنسا ألنواع هلا،  ليس بسافل يصري جنسا، كذلك اخلاصة لنوع غري سافل تصري جنسا،

د يصري خاصة لشئ آخر، واخلاصة التصري خاصة لشئ النوع للشئ ق إنَّ: ولو كان قال. كاللون فإنه خاصة وجنس
 .مستقيما آخر لكان

 .مسلم معقول، كما قد سلف ومباينة أخرى وهى أن النوع متقدم ىف الوجود، واخلاصةَ متأخرةٌ؛ وهذا

وهاهنا تشويش . دائما، وأما اخلاصة فتوجد ىف بعض األوقات مث أورد مباينة أخرى وهى أنَّ النوع موجود بالفعل
باخلاصة مثل الضحك الذي بالفعل، فقد خرج عن املذهب الذي كان يسلكه إىل اآلن؛  أيضا؛ وذلك أنه إنْ عىن

بالطبع موجود له  عىن باخلاصة االستعداد الطبيعى، فذلك موجود بالفعل دائما، فإنَّ كون اإلنسان ضحاكا وإنْ
 .والفصل مع اخلاصة أيضا ا للجنس فكان جيب أن يذكره- إنْ صحت -وهذه املباينة . بالفعل دائما

موجودة بني اجلميع ليست ختص اعتبار احلال بني النوع  ومباينة أخرى هى أنَّ حديهما خمتلفان، وهذه املباينة
 وال يوجد هلما أشياء كثرية يشتركان فيها لبعد ما بينهما؛: قال. فيعمهما أما كليان واخلاصة؛ وأما النوع والعرض

. الجيب أن تكون واحدة  فإلن هذه املاهية وذلك ليس، وألن اجلوهر الواحد نوعه واحد، وأعراضهوأما املباينة

وأيضا فإن النوع قبل . واخلاصة، وبني اجلنس واخلاصة وهذه املباينة توجد أيضا بني اجلنس والعرض، وبني النوع
قد اليستوى، وإنْ كان غري مفارق يستوى ملوضوعاته املشتركة فيه، والعرض  العرض وجودا وتومها، وإن النوع

وقد كان جيب أن  وأما اخلاصة والعرض الغري املفارق فيشتركان ىف أما دائمان ملوضوعاما؛. الزنوج كسواد
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بأن اخلاصة توجد للنوع وحده، والعرض الغري  وخيتلفان. الينسى هذه املشاركة بني النوع وبني العرض الغري املفارق
 للزجنى والغراب وجيب أن تتذكر هذا إذا رجعت إىل ماسلف ىف املقالة من نوع كالسواداملفارق يوجد ألكثر 

 .األوىل

جيب أن يكون بالسوية، وقد عرفت ما  ومباينة أخرى أن االشتراك ىف العرض الجيب أن يكون بالسوية، وىف اخلاصة
 .فيه

هلذه اخلمسة الكليات كتابا، وقد ذكرناها على اليت أوردها أول من أفرد  فهذه هى االشتراكات واملباينات املشهورة
الفصل : فيقال مثال ومجيع ما أورده من املباينات اليت ليست مباينة عامة، فيمكن أن يعرب عنه. وترتيبه منهاج ذكره

أن يكون كذا، فيكون هذا حتسينا  ليس من شأنه أن يكون كذا، ومن شأن بعض ماهو ىف طبيعة العرض مثال
أوال املشاركات اليت بني اخلمسة، مث اليت بني أربعة أربعة، مث  ولو أنه وفق لكان يورد"". ذلك مستمراومع :""لقوله

أربعة، مث اليت بيناثنني  ثالثة،مث اليت بني اثنني اثنني، وكذلك كان يورد املباينات اليت بني واحد وبني اليت بني ثالثة
حفظ ماهو الواجب، وال يكون قد ترك مشاركة  فيكون قدوثالثة، مث اليت بينكل واحدة وواحدة أخرى خاصة، 

 .مهمال، ويذكرمها بني اثنني آخرين، رمبا كان ذكره فيما أمهله أوقع وأحسن ومباينة هى بني اثنني اثنني منها تركا
   

  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف مناسبة بعض هذه اخلمسة مع بعض

يجب أنْ نعلم أنَّ الشئ الذي هو منها جنس ليس جنسا لكل شئ، بل ف وإذْ قد عرفنا هذه األلفاظ الكلية اخلمسة،
الفصل ليس جيب أن يكون فصال لكل شئ، بل إما من حيث هو مقسم فلجنسه، وإما من  وكذلك. لنوعه فقط
ونوعا وخاصة  وأن الشئ الواحد قد جيوز أن يكون جنسا أو كجنس، وفصال. مقَوم فلنوع ذلك اجلنس حيث هو

للحيوان؛ واملاشى جنس لذى الرجلني  نّ احلساس كالنوع من املدرك، وجنس للسامع واملبصر، وفصلوعرضا؛ فإ
 .ورمبا اجتمعت اخلمسة ىف واحد. للحيوانات، وعرض عام لإلنسان ولذى أربع أرجل، ونوع للمتنقل، وخاصةٌ

عن  آخر، بل الفصل معىن خارجللفصل ألبتة، وال الفصل نوعا للجنس، وإال الحتاج إىل فصل  واجلنس ليس جنسا
يكون ذلك الشئ حيوانا،  طبيعة اجلنس؛ فإنّ الناطق ليس هو حيوانا ذا نطق، بل شئ ذو نطق، وإن كان يلزم أن

حيوان ناطق، فقد : ىف معىن الناطق لكان إذا قلت وأما احليوان ذو النطق فهو اإلنسان؛ ولو كان احليوان داخال
وأذا قيل اجلنس على الفصل فهو كما يقال . النطق والناطق شئٌ واحد فإنّ ذاحيوان هو حيوان ذو نطق، : قلت

وجهٍ  الشئ الذي يقال عليه وال يدخل يف ماهيته، لكنه كاملادة للفصل، ونسبة الفصل إليه من العرض الالزم على
وماهيته دخوله ىف ىف حده  كنسبة اخلاصة اليت توجد ىف البعض، لكن الفصل يقومه موجودا بالفعل، وإن مل يدخل
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أخص على اإلطالق من اجلنس، ومل يقع خارجا عنه  إنيته، ككثري من العلل وكالصورة للمادة، هذا إن كان الفصل
 وهذه األشياء تتحصل لك ىف الفلسفة. منهما عند التحصيل هو على النوع ألبتة أو باحلقيقة، فإنَّ قول كل واحد

 .األوىل

يكون بالقياس إىل اجلنس خاصة،  نسبة عارض عام؛ وأما العارض العام فإنه قدواجلنس تكون نسبته إىل الفصل ك
فإنه خاصة من خواص احليوان، وعارض عام لإلنسان؛ ورمبا  وبالقياس إىل النوع عرضا عاما، مثل االنتقال باإلرادة

ا كان من خواص البياض فإنه من خواص اجلسم املركب، وعارض عام لالنسان، ورمب كان خاصةً جلنس أعلى، مثل
لغري تلك املقولة،  األجناس كلها؛ ورمبا مل يكن العارض العام خاصةً لشىء من االجناس، إذا كان قد يعرض أعلى

العموم له ولغريه، وليس خاصةً جلنس من  مثل امتناع قبول األشد واألضعف، فإنه من لوازم اجلوهر على سبيل
 من حيث هو حيوان -واحليوان نسبته إىل هذا احليوان . على أجناسهأ أجناسه، إذْ ستعلم أنَّ ذلك قد يقع ىف غري

نوع   نسبة النوع إىل األشخاص، فإنه مقول عليه قول النوع الذي هو-ومل يعترب فيع النطق  أحلق به اإلشارة
إىل أشخاص احليوان من  بالقياس إىل األشخاص فقط على األشخاص، ال نسبة اجلنس، بل إمنا هو جنس بالقياس

مأخوذ معه احليوانية، فإنه كنوع له باملعىن املذكور  حيث صارت ناطقة، وكذلك الناطق بالقياس إىل هذا الناطق غري
والضحاك أيضا فإنه كالنوع هلذا الضحاك من غري . احليوان من حيث هى حيوان ال كفصل، بل هو فصل ألشخاص

حيث هو أبيض  كذلك األبيض أيضا هلذا األبيض، منإنسانا، وإمنا هو خاصة لإلنسان وألشخاص الناس؛ و أن يعترب
 .مشار إليه، فإنه كالنوع له

الذي هو موضوع لكونه هذا األبيض، ال هلذا األبيض، من حيث هو هذا  والعرض العام إمنا هو عرض عام للشئ
 .األبيض

املدرك  ل، فإنأن هذه اخلمسة قد يتركب بعضها مع بعض تركبا بعد تركب، فاجلنس يتركب مع الفص واعلم
الفصل، وقد عرض له أن  جنس فصل اإلنسان الذي هو الناطق مثال، أو ذو النفس فإنه جنس للناطق، فهو جنس

وقد يتركب اجلنس مع العرض، مثل . اليت لإلنسان كان فصل اجلنس، ألنَّ ذا النفس فصلُ بعض األجناس املتوسطة
بيض، لكن هذا التركيب خيالف األول؛ فإنه ليس جيب أن األسود واأل أنَّ امللون جنس عرض اإلنسان الذي هو

 نعم قد. املقوم جنسا مقوما للنوع، وجنس العرض جيب أن يكون عرضا الحقا لذلك النوع يكون جنس الفصل

 .النوع يكون جنس الفصل فصال مقوما جلنس النوع، وكذلك قد يكون جنس العرض عرضا الحقا جلنس

الذي هو خاصة، والصياح جنس  فمثل أنَّ املتعجب بالفعل جنس للضحاك بالفعلوأما تركيب اجلنس مع اخلاصة 
 .للصاهل الذي هو خاصة

   
النسبة إىل  أيضا قد يتركب مع اجلنس، كاحلساس فإنه فصل جنس اإلنسان؛ ويتركب مع اخلاصة، مثل والفصل

ملثلث؛ وقد يتركب مع العرض، كاملفرق ا مساوى الزوايا الثالث لقائمتني، فإنه فصلُ خاصة: قائمتني من قولنا
 .للبصر فإنه فصل عرض القطن

كثري من  تتركب مع اجلنس، فإن املشى خاصة جنس اإلنسان؛ وقد تتركب مع الفصل، فال تفارق ىف واخلاصة قد
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هو مثل املنقسم مبتساويني الذي  املواضع خاصة النوع، ورمبا كان أعم من خاصة النوع وذلك إذا كان الفصل أعم،
 .فصل الزوج، فإنَّ ذا النصف خاصةً هلذا

مع اجلنس  والعرض قد يتركب.مع العرض العام فإن املبصر خاصة امللون، وامللون عرض عام لإلنسان وقد تتركب
خاصةَ للجنس، وليس عرضا عاما  فال يفارق عرض النوع، ألنه يكون عرضا للنوع، لكن من أعراض النوع ماهو

 .الفصل وعرض اخلاصة ماهو عرض عام هلما، وكذلك عرضللجنس بل خاصة، ومنه 

  واحلمد ملوىل النعم ومرادف اآلالء والقسم. مت كتاب إيساغوجى

 املقوالت

 املقالة األوىل

  من الفن الثاين من اجلملة األوىل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقوالت وهى سبع مقاالت الفن الثاين من اجلملة األوىل من املنطق يف

  ملقالة األوىلا

  ستة فصول

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 يف غرض املقوالت

املفرد، وعلمت أن اللفظ املركب إمنا يتألف من اللفظ  قد علمت فيما سلف مائيةَ اللفظ املركب ومائيةَ اللفظ
فمن املفردة، من حيث هى كلية وجزئية وذاتية وعرضية، منقسمةٌ مخسة أقسام؛  املفرد، وعلمت أن األلفاظ

األلفاظ املركبة، من حيث  اآلن أن تعلم أن معرفة هذه األحوال اخلمسة لأللفاظ املفردة معينةٌ على معرفة الواجب
املفردة غري حمتاج إليها يف معرفة األلفاظ املركبة؛ فليس  تقصد املعرفة ا، وأن تعتقد أن ههنا أحواال أخرى لأللفاظ

أما  ها لينتفع ا يف معرفة أحوال األلفاظ املركبة التركيب املقصود يف املنطق،حيتاج إلي كل أحوال األلفاظ املفردة
تركب حبسب صناعة املنطق ليوقف على  هذه فمما ينتفع بالوقوف عليها يف صناعة املنطق؛ وأنَّ األلفاظ املركبة إمنا

 .ود وبالرسوماإلفادة تتم بالقياسات وباحلد السبيل النافع يف إفادة التصديق والتصور؛ وهذه
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ستعرف، وحتتاج أن تكون موضوعاا كلية لتدخل ىف العلوم؛ وحتتاج أن تكون  والقياسات مؤلفة من مقدمات، كما
 .الربهان وحمموالا على ِنسٍب من النسب املذكورة ىف الذاتية والعرضية حىت تدخل ىف موضوعاا

الفاصلة هى اليت تكون لألجناس إىل  والقسمة. اهولوالقسمة أيضا إحدى الطرق املوصلة إىل اكتساب العلم ب
وقد تكون أيضا باخلواص . طفرة من درجة إىل غري الىت تليها األنواع بالفصول حمفوظا فيها الترتيب، لئال تقع

 .واألعراض

األجناس من  فإنَّ احلدود: املفردات اخلمسة نافعة ىف القياسات؛ ومنفعتها ىف احلدود والرسوم أظهر فمعرفة هذه
 .لألنواع والفصول؛ والرسوم من األجناس واخلواص واألعراض، وهى ىف أكثر األمر

معرفة املركبات تقدمي إما ضرورى وإما  فتقدمي تعِرف هذه األحوال الالحقة لأللفاظ املفردة قبل الشروع ىف
 .كالضرورى

موضوع  د الوجودين اللذين بينامها حني عرفناوهى دالالا على األمور املوجودة أح ولأللفاظ املفردة أحوال أخرى
شبه ضرورة، ال من جهة حال داللتها  وال ضرورة ألبتة إىل معرفة تلك، أعىن ىف أن نتعلم صناعة املنطق، وال. املنطق

شئ من العلوم أصال، فضال عن املنطق، وال من جهة حال  على األشخاص اجلزئية؛ فإن ذلك مما الينتفع به ىف
أمر مل يعن به أحد ىف صناعة املنطق، ومتت صناعة املنطق دون ذلك، وال من جهة  تها على األنواع؛ ألن هذادالل
فاحتة علم املنطق ألجلها  داللتها على األجناس العالية، الىت جرت العادة بتسميتها مقوالت وإفراد كتاب ىف حال

بعد معرفته مبا عرفنا من أحوال األلفاظ املفردة، وعرف  الذى يسمى قاطيغورياس؛ فإنَّ املتعلم للمنطق، إذا انتقل
إىل تعلم القضايا وأقسامها، والقياسات والتحديدات وأصنافها، ومواد القياسات  االسم والكلمة، أمكن أن ينتقل

ىت تدل عشرا، وأا هى ال الربهانية وغري الربهانية وأجناسها وأنواعها، وإن مل خيطر بباله أن ههنا مقوالت واحلدود
 .املفردة عليها أنفسها أو على مايدخل فيها باأللفاظ

   
عددا دخله من ذلك  من إغفال ذلك خلل يعتد به؛ وال إنْ ظن أحد أنَّ هذه املقوالت أكثر عددا أو أقل وال يعرض

 أمور أخرى أوجب عليه من أن يعلم أنه هل وهن ىف املنطق؛ وليس أن يعلم أنه هل هذه األمور توصف باجلنسية
كيفية الوجود، فإىل الفلسفة األوىل؛ ومعرفتها من جهة تصور النفس  أما من جهة. توصف بالنوعية، بل معرفة هذه

صناعة  العلم الطبيعى يصاقب الفلسفة األوىل؛ ومعرفة أا تستحق ألفاظا توقع عليها، فإىل هلا، فإىل حد من
 .اللغويني

األلفاظ الىت تقع عليها، هى كمعرفة أن األمور  ى شئ منها، من غري تعينيومعرفة أن األلفاظ املفردة تقع عل
وليس أنْ يعرف املنطقى، من حيث هو منطقى، ذلك فيها . بالفعل أو ىف القوة املوجودة هلا ألفاظ مفردة موضوعة

فاظ املفردة األل معرفة ذلك ىف غريها؛ فإنه ليس يلزمه، من حيث هو منطقى، أن يشتغل بأن يعرف أن أوىل من
صنف من األمور، وهى الكليات  موضوعة لصنف من األمور، وهو الكليات العامة، دون أن يعرف ذلك ىف

التلقني انتفاعا من وجه،وهو أنه حتصل له إحاطةٌ ما  نعم ههنا شئ واحد وهو أن املتعلم قد ينتفع ذا. اخلاصة
 .األمثلة باألمور ويقتدر على إيراد
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مقوالت شىت، كحال الشئ الذى من  د يعرض فيها اختالف باختالف وقوع احملدودات ىفوإذا كانت احلدود ق
ورمبا خص . إىل أحوال التعرض ملا يقع ىف مقولة اجلوهر مقولة املضاف مثال، فإنه يعرض له أن حيتاج يف حتديده

 .خواص هى هلا دون أنواع الكيفية أنواع الكمية ىف التحديد

بعد أن احلاجة إىل إفراد هذا التعليم غري ماسة . كان تعلّم ذلك سهال اء مفهومةً على حياهلا،وإذا كانت هذه األشي
إن كانت : الفن، وأن يقال املعىن؛ فإنه ميكن أن تعلم صناعة التحديد بكماهلا من غري أن حيتاج إىل إفراد هذا ىف هذا

فيجب أن التتجاوز هذا القدر بطمعك . ذاك أمور من املضاف فحكمها كذا، وأن كانت قوى وكيفيات فحكمها
املنطق، وأن تعلم شيئا آخر، وهو أن واضع هذا الكتاب مل يضعه على  ىف هذا الفن، وأن تتيقن أنه دخيل ىف صناعة

فيه  على سبيل الوضع والتقليد؛ فإنه السبيل بالبيان املناسب للمنطق إىل أن تعلم ما يعلم سبيل التعليم، بل
 .بالتحقيق

العلم هلا، وأنه التداخل فيها، وأن لكل واحد  أن تعلم أنّ كل ما حياولون به إثبات العدد هلذه العشرة، وأنهوجيب 
للواحد األول ىف أنه جوهر وهى أعراض، وما أشبه ذلك فإا بيانات جمتلبة  منها خاصية كذا، وأن تسعة منها خمالفة

االستقصاء  إىل معرفة ذلك إال باالستقصاء؛ وال سبيل إىلإذ السبيل . أخرى ومقصر فيها كل التقصري من صناعات
 .ال بعد الوصول إىل درجة العلم الذى يسمى فلسفة أوىل

املوجودات،  أنَّ الغرض يف هذا الكتاب هو أن تعتقد أن أموراً عشرة هى أجناس عالية حتوى فيجب أن تتحقق
منها جوهر وأن التسعة الباقية أعراض، من  علم أن واحداوعليها تقع األلفاظ املفردة اعتقادا موضوعا مسلما، وأن ت

 .أن تقبله قبوال غري أن يربهن لك أن التسعة أعراض، بل جيب

غري أن نربهن لك ضرورة ذلك العدد، بل  فال سبيل إىل أن نربهن لك اآلن أن الكيفيات والكميات أعراض من
نس باحلقيقة، اللفظ مشكك، وال دال على الزم غري منها ج تقبله قبوال، ومن غري أن نربهن لك أن كل واحد

 التعليم، أن تعلم مثال أن الكيفية تقع على األنواع اليت حتتها وقوع اجلنس، وأنه فال سبيل لك، ىف ابتداء. مقوم

ومن اشتغل بذلك ىف هذا  .ليست امسا مشتركا أو مشككا أو متواطئا، ولكنه مقوم ملاهية ماحتته؛ وكذلك الكمية
 .تذكر، فإا إمنا تذكر ذكرا وكذا حال اخلواص الىت. كتاب فقد تكلف ما اليفى به وسعهال

وأيضا فقد امشأز . قد تِركت ىف الكتاب الذى هو األصل والدليل على أن احلق ما أقوله لك هو أن هذه املباحث
 إنه نظر فيها، من حيث هى: قالوايكون هذا الكتاب نظرا ىف طبائع املوجودات، بل  كافة املنطقيني احملصلني عن أن

الرباهني الىت تدل على  وليست الرباهني الىت تصحح أن هذه التسعة أعراض غري. مدلول عليها باأللفاظ املفردة
عليها باأللفاظ املفردة؛ وكذلك احلال ىف  أحوال وجودها؛ وال يوجد برهان على ذلك فيها، من حيث هى مدلول

 .تلك املباحث األخرى
   
يعتقدونه معىن؛ بل  بيان هذه األحوال فيها متعلقا بالنظر من حيث هى موجودة، مل يكن لالمشئزاز الذى ذا كانفإ

عليها باللفظ، فيكون قد مجع فيه وجها  يكون هذا النظر فيها نظرا من حيث هى موجودة، مث من حيث هى مدلول
 .النظر
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د يشِعر مع ذلك حباله، من حيث هو مدلول عليه؛ فإنَّ حيث هو موجود، فق على أن كل ماينظر ىف أحواله، من
الوجود، وكان  نعم لو كان لكوا مدلوال عليها خواص التتناول صرافة. الوجود مطابقة من اللفظ لكل حقيقة من

أن هذا الذي عرفوه من أمره غرض  البحث ىف هذا الكتاب مقتصرا عليها ومنصرفا إليها، لكان باحلرى أن يظن
وال فلسفة طبيعية، أمر دقيق وإخراج لطيف وفصل  كتاب، حىت جردوه نظرا منطقيا، ليس فلسفة أوىلهذا ال
 .غامض

كلها وضعا على سبيل التسليم، ويقولون إن هذه ِجماع األمور اليت عليها تقع  ولو كانوا يضعون هذه األمور
أجزاء املعاىن املركبة ىف  انيها ىف النفس هى مواداملفردة ومنها تؤلف األلفاظ املركبة، بل هى األمور الىت مع األلفاظ

وأما . يكن هناك لفظ البتة، لكانوا يقولون أيضا شيئا النفس التركيب الذى يتوصل به إىل إدراك اهوالت، وإن مل
 .وأن هذا متعلق بأن ألفاظا الحمالة، فتكلف حبت، فلذلك تبلدوا وحتريوا إصرارهم على أن هذا حبث منطقى،

وتقدميه، مع أنه ليس  إن هذا الكتاب: فنقول ماقلناه مث نتبع منهاج القوم وعادام، شئنا أو بينا، ونقول حننوأما 
قد تشوشت نفسه بسبب قراءته هذا الكتاب، حىت  بكثري النفع؛ فإنه رمبا ضر ىف بادئ األمر؛ فما أكثر من شاهدته

لكتاب، فامتدت له خياالت مصروفة عن احلقيقة، وانبنت له كنهها ىف هذا ا ختيل منه أمورا السبيل إىل حتققها على
وآراء دنست بذلك نفسه، وانسطر ىف لوح عقله ما ال ينمحى بانسطار غريه، وإذا خالطه عليها مذاهب هشوش. 

  الفصل الثاين

  "ب"فصل 

 يف األلفاظ املتفقة واملتواطئة

  واملتباينة واملشتقة وما جيرى جمراها

فإنه إما أن يكون على طريق التواطؤ، : يشترك ىف اسم واحد، وذلك على وجهني ر املختلفة املتكثرة ماإن من األمو
 .يكون على غري طريق التواطؤ وإما أن

اجلوهر، أعىن حد الذات أو رمسه الذب حبسب ما يفهم من ذلك  وطريق التواطؤ أن يكون االسم هلا واحدا وقولُ
ولنا احليوان على اإلنسان والفرس والثور، بل على زيد وعمرو وهذا الفرس مثل ق االسم، واحدا من كل وجه؛

بقول اجلوهر، أى  وإذا أراد أحد أن حيد أو يرسم، وباجلملة أن يأتى. الثور؛ فإن مجيع ذلك يسمى حيوانا وذلك
منهما، وحده فإن القول أعم من كل واحد  اللفظ املفصل الدال على معىن الذات فيها كلها، كان رمسا أو حدا،

باملعىن، وواحدا باالستحقاق، الخيتلف فيها باألوىل واألحرى، والتقدم  واحد فيها من كل وجه؛ أى يكون واحدا
وجد قول  وجيب أن تكون هذه املواطأة يف القول الذى حبسب هذا االسم؛ فإنه إذا. والشدة والضعف والتأخر،

 .بالتواطؤ ، مل يصر له االسم مقوالآخر يتحد فيه ويتشارك، ومل يكن حبسب هذا االسم
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كان ما خيص باسم الكلمة، أو الثالث  وحنن نعىن ههنا باالسم كل لفظ دال، سواء كان مايخص باسم االسم، أو
 .فهذا ما يقال على سبيل التواطؤ. بعد الذى اليدل إال باملشاركة، كما سيأتيك بيانه

وذلك ألنه إما أن : يقال إنه باتفاق االسم، وينقسم إىل أقسام ثالثة فأما ما ليس على سبيل التواطؤ فإن مجيعه قد
مشاة  واحدا يف نفسه، وإن اختلف من جهة أخرى، وإما أن اليكون واحدا، ولكن يكون بينهما يكون املعىن فيها

 .ما، وإما أن اليكون واحدا، وال يكون أيضا بينهما مشاة

كثرية، لكنه  فإنه واحد ىف أشياء: خيتلف بعد ذلك، فمثل معىن الوجوداملعىن فيها واحدا، ولكن  والذى يكون
موجود لبعضها قبل ولبعضها بعد؛ فإن  خيتلف فيها؛ فإنه ليس موجودا فيها على صورة واحدة من كل وجه؛ فإنه

ك فإن الوجود لبعض اجلواهر قبله لبعض اجلواهر؛ وكذل الوجود للجوهر قبل الوجود لسائر ما يتبعه؛ وأيضا
 .فهذا طريق التقدم والتأخر. األعراض الوجود لبعض األعراض قبله لبعض

واملوجود . فإن الوجود لبعض األشياء من ذاته، ولبعضها من غريه وكذلك قد خيتلف من طريق األوىل واألحرى؛
 كون شيئانمن املوجود بغريه، وكل ماهو متقدم مبعىن فهو أوىل به، من غري عكس؛ فقد ي بذاته أوىل بالوجود

 .به ألنه أمت فيه وأثبت يشتركان ىف معىن من املعاىن وليس هو ألحدمها قبل، بل مها فيه معا؛ لكن أحدمها أوىل
   

فلذلك  خيتلف بالشدة والضعف فذلك إمنا يكون ىف املعاىن الىت تقبل الشدة والضعف مثل البياض؛ وأما الذي
تقال الفلسفة على الىت ىف   العاج على التواطؤ املطلق؛ والماليس يقال البياض على الذى ىف الثلج والذى ىف

نأتيك بأمثلة مشهورة جيب أن يسامح فيها بعد الوقوف على  وإمنا. املشائني واليت ىف الرواقيني على التواطؤ املطلق
 .الغرض

ذلك   املتحدة ىفمن اللفظ فيه واحدا إذا جرد ومل يكن واحدا من كل جهة متشاا ىف االشياء فما كان املفهوم
 .اللفظ فإنه يسمى امسا مشككا؛ ورمبا مسى باسم آخر

مطلقا، كما قلنا؛ وقد يكون حبسب النسبة إىل مبدإ واحد، كقولنا طىب للكتاب  واالسم املشكك قد يكون
دأ النسبة إىل مب وللدواء؛ أو إىل غاية واحدة كقولنا صحى للدواء وللرياضة وللفصد، ورمبا كانت حبسب وللمبضع

 .وغاية واحدة، كقولنا جلميع األشياء إا إهلية

احليوان  اتفاق ىف قول اجلوهر وشرح االسم، لكن يكون اتفاق ىف معىن يتشابه به، فمثل قولنا وأما الذى فيه
فاق فإنه يسمى تشابه االسم، وهو من مجلة االت للفرس، واحليوان للمصور،والقائمة لرجل احليوان، وملا يِقلّْ السرير،

تتفق ىف االسم وال تتفق ىف قول اجلوهر الذى حبسب االسم؛ وذلك أنك إذا أتيت  ىف االسم؛ فإن املسميات مبثله إمنا
هذا القول هو  اجلوهر، حيث يقال حيوان للفرس، قلت إنه جسم ذو نفس حساس متحرك باإلرادة، وال جتد بقول

ىف احلائط، فإنك تقول شكل صناعى  يقال على الصورةالقول الذى تأتى به إذا شرحت اسم احليوان ، من حيث 
إنه : وكذلك إذا شرحت اسم القائمة ىف احليوان قلت حياكى به ظاهر صورة اجلسم احلساس املتحرك باإلرادة؛

إنه جسم صناعى : وال جتد هذا الرسم ىف قائمة السرير، بل تقول: به عضو طبيعى يقوم عليه احليوان وميشى
األحوال؛  ومع ذلك فإنك جتد بني األمرين شبها إما ىف شكل وإما ىف سائر. السرير يقل السرير مستدق مبان من
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االسم ىف أحد األمرين موضوعا وضعا  فيكون ذلك الشبه هو الداعى إىل أن تعطى أحد األمرين اسم اآلخر، ويكون
مجيعا، مسى باالسم املتشابه، وإذا قيس إىل ذلك االسم إىل األمرين  فإذا قيس. متقدما، ويكون ىف الثاىن موضوعا ثانيا

املصور مع  ورمبا كان املعىن املتشابه به معىن متقررا بنفسه، كالذى للحيوان. باالسم املنقول الثاىن منهما مسى
 .مبدأ احليوان الطبيعى؛ ورمبا كان نسبة ما؛ كما نقول لطرف اخلط مبدأ، وللعلة

   
وللكلب احليواىن؛  يقيا، ورمبا كان اشتباها جمازيا بعيدا، مثل قوهلم كلب للنجمهذا االشتباه اشتباها حق ورمبا كان

ألن النجم رىب كالتابع للصورة الىت جعلت  وذلك ألنه ال تشابه بينهما ىف أمر حقيقى إال ىف أمر مستعار؛ وذلك
م اإليه هذا السبيل فال فما كان سبيل نقل االس. لإلنسان فسمى بامسه كاإلنسان، مث وجد الكلب أتبع احليوانات

عني  هذا القسم، بل هو من القسم الثالث الذى ال اشتراك حقيقيا وال تشابع فيه، مثل قولنا ينبغى أن جيعل ىف
األمور، ملا كانت غري متناهية،  والسبب ىف وقوع هذا االسم ليس ما ذهب إليه من قال إن. للبصروعني للدينار

متناهية، وجب أن يكون االسم الواحد تشترك فيه عدة أمور  كيبها من حروفوكانت األلفاظ متناهية، من حيث تر
أن احلروف املتناهية قد ميكن أن تتركب منها تركيبات غري متناهية؛ وذلك ألن  وليس كذلك؛ ال من جهة. تلزمه
ركيبات من تطويل للت مث اللسان والعادة ال حتتمل كل. اإلمكان متعلق بتزيد مقادير ما يركب من احلروف هذا

وإذا كان كذلك، فقد حصل لصلوح التركيب  .احلروف، بل هناك حد تنفر الطباع من استعمال ما هو أطول منه
احلروف؛ وال ألن غري املتناهى إمنا هو ىف األشخاص دون األنواع على  حد حمدود وجب له أن يتناهى ما يركب من

أمساء األنواع أيضا  ا يوجبه غري املتناهى، لكان جيب أن تكونإنه لو كان االشتراك ىف االسم إ من: ويقولون .ما يرون
تتناهى من وجه، كما علمت؛ وألن األشخاص إذا  ال يقع فيها اشتراك، فإن هذا البيان خمتل ألن األنواع قد ال

شاركتها األنواع، فصارت األمور غري متناهية وفيها األنواع،  كانت غري متناهية، فأخذت من حيث هى أمور
حيث  األمور الىت ال تتناهى؛ والتسمية إمنا تقع على األمور، من جهة ما هى أمور، ال من كانت األنواع من مجلةو

ىف اشتغال من اشتغل بتعليل  فهذان االعتراضان ال يكشفان ما ىف هذا من الغلط، بل وجه بيان الغلط. هى أشخاص
من حيث هى أمور غري متناهية، فإا، من حيث  ،ذلك من كون األشياء غري متناهية هو أن األمور وإن كانت

املسمني ليسوا يشرعون ىف أن يسموا كل واحد مما ال اية له؛ فإن ذلك  يقصدها املسمون بالتسمية، متناهية؛ فإن
يكون لكل  وقد كان ميكن أن. بباهلم؛ فكيف يقصدون التسمية له ؟ بل كل ما قصد تسميته فهو متناه ال خيطر

فيه الشركة ىف االسم امسا  م مفرد؛ والدليل على ذلك أنك اآلن لو شئت ألفردت جلميع ما وقعتواحد منه اس
الوجه؛ وإن كان ميكن أن يعرب عن هذا القول بعبارة  فهخذا القول إمنا يبطل من هذا. مفردا؛ ألن مجيع ذلك متناه
 .التكلف أخرى على وجه من وجوه

إن السبب ىف وقوع هذه الشركة : فنقول  نريد أن نعطيه من السبب وذلكواحملل يستمر؛ إال أنه يرجع إىل بعض ما
فإنه ملا كان امسا للبصر، وكان البصر من " العني " كما هى ىف لفظة  إما التشبيهات االستعارية اازية: أحد شيئيني
احلقيقى هو للدينار،  ان النقدوكانت املعاينة تدل بوجٍه ما على احلضور، واحلضور يدل على النقد، وك فعله املعاينة،

شىء آخر من هذه الوجوه ورمبا كان ذلك على سبيل  مسى الدينار لذلك فيما نظن عينا، أو ألنه عزيِز عز العني، أو
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وأكثر هذه ىف اجلزئيات كمن يرغب ىف التسمية باسم نىب، أو يسمى ابنه  التذكر والتربك، أو على سبيل الرجاء؛
كأن بعضهم اتفق له أن  وأما االتفاقات البخِنية الواقعة فالختالف املسمني التسميةَ األوىل؛. ليتذكره به باسم أبيه

فيجوز إذن أن يكون سبب االتفاق هو اختالف  أوقع اسم العني على شىء واآلخر اتفق له أن أوقعه على غريه؛
 .زمانني صار فيهما كشخصني حال مسميني، أو الختالف حال مسم واحد ىف

   
التشابه باالسم ىف أن  القسم الواقع فيه من األسباب م عددناه هو املخصوص باسم اشتراك االسم؛ ويشارك ذاوه

وال اتفاقه؛ بل يكون هناك قولٌ واحد متفق واسم  االسم يكون واحدا ومعناه ليس بواحد؛ وال يرفع اشتراك االسم
يكون القول الُمتفُق فيه ليس حبسب هذا االسم، مثل فإن هذا ال مينع أن  واحد متفق كل واحد منهما ىف اجلميع؛

ذو طول وعرض  السرير وقائمة احليوان يتفقان ىف اسم القائمة، ويتفقان ىف أن كل واحد منهما جوهر أن قائمة
التشابه؛ وذلك ألن هذا ليس حبسب اسم  وعمق، وهذا ال مينع أن يكون اسم القائمة مقوال عليهما باالشتراك أو

أن يكون هلذا القول اسم آخر موضوع؛ وليس إذا مل يكن له  مة بل حبسب لفظ آخر، وهو اجلسم؛ وال مينعالقائ
 .حبسب هذا االسم الذى هو القائمة اسم موضوع دلَّ ذلك على أنه

باالتفاق وبالتواطؤ معا، مثل األسود إذا قيل على رجل امسه  وقد يتفق أن يكون االسم الواحد مقوال على شيئني
 بالسواد، وقيل على القري؛ فإنه إذا ِأخذ هذا االسم على أنه اسم شخص الرجل، كان قوله سود وهو أيضا ملونأ

وقد يكون اللفظ الواحد أيضا  .عليه وعلى القري باالتفاق، وإذا أخذ على أنه اسم امللون كان قوله عليهما بالتواطؤ
كالعني للبصر مع بصر ومع ينبوع املاء وقد يكون مقوال  مقوال على الشىء الواحد مع شيئني باالتفاق والتواطؤ،

بالتواطؤ واالتفاق، كما كان اتفق أن دل باألسود، وهو لفظ واحد، على رجلني  على أشياء بأعياا من جهتني
األسود على املسمى  واالسم الواحد قد يقال على الشىء الواحد من جهتني قوال باالشتراك، مثل. أسودين يسميام

 .د ولونه أسودبأسو

اختالفها بالعموم واخلصوص مث يقال عليها اسم واحد فيكون مقوال  ورمبا كانت املعاىن املختلفة ىف شىء واحد
 ويقع بسبب ذلك غلط كثري، كما يقال ممكن على غري املمتنع. حيث يدل على معان خمتلفة باالشتراك، وذلك من

 .وعلى غري الضرورى

املعىن صار حكمها حكم املشتركة، إال أا تكون كذلك عند من  ية إذا استقرت فَفُِهم منهاواألمساء املستعارة وااز
مستعارة،  وكما أا ىف داللتها قبل ذلك كانت. تكون حينئذ من مجلة املتشاات املنقولة يفهم معناها، وجيب أن

والنوع والفصل وحدها، فإا تقع  نسوالكليات كلها، إال اجل. كذلك كوا مشتركة قبل ذلك إمنا هو باالستعارة
 .بالتواطؤ على جزئياا الىت تشترك فيها بالسوية وقوعا

بالتواطؤ دون غريها بشىء؛ وذلك ألن التواطؤ  وليس ما يظَن من أنَّ اجلنس والنوع والفصل وحدها هى الىت تقع
وهذه الوحدة قد توجد فيما .  غري خمتلفبل بسبب كونه واحدا ىف املعىن مل يكن تواطؤا بسبب كون املعىن ذاتيا،

 .توجد فيما هو عرضى من اخلواص واألعراض العامة هو ذاتى، وقد

 اعتباراً حبسب االتفاق ىف االسم الواحد، فكذلك هلا اعتبار حبسب االختالف ىف االسم؛ وكما أنَّ لالشياء املتكثرة
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مفهوماا فيها فتسمى تلك األمور  كثرها مقارنا لتكثرفإن األشياء إذا تكثرت باألسامى مل يحل إما أن يكون ت
هى الىت ختتلف باألسامى وختتلف ىف قول اجلوهر الذى حبسب  حجر وإنسان وثور، وهذه: متباينةَ األمساء، كقوهلم
 عسل وأَرى، فإن مفهومات هذه: يكون التكثر ىف األسامى ومفهوماا واحدة، كما يقال تلك األسامى؛ وإما أن

 .لها واحدة، فتسمى أمساء مترادفةك

خمتلفة املوضوعات، مثل احلجر والفرس؛ وقد يقع ىف شىء واحد متفق  والتباين قد يقع على وجوه، فيقع ىف أشياء
 االعتبارات؛ فمن ذلك أن يكون أحد االمسني له من حيث موضوعه، واآلخر من حيث هو له املوضوع خمتلف

ومن ذلك أن يكون  .يف يدل على ذات اآلله، والصارم يدل على ِحدِتهاسيف وصارم؛ فإن الس: وصف، كقولنا
. الصارم يدل على حِدته واملهند على نسبته كل واحد من االمسني يدل على وٍصف خاص مثل الصارم واملهند؛ فإن

ناطق وفصيح؛ فإن الناطق : بسبب وٍصف للوصف، كقولك ومن ذلك أن يكون أحدمها بسبب وصف، واآلخر
 .الوصف على وصف، والفصيح يدل على وصفيدل 

   
معناها واحدا؛ فهى  املتباينات ما يسمى مشتقة ومنسوبة، وهى الىت هى من جهة ما ليس امسها بواحٍد وال وىف جلة

ال تبلغ أن جتعلها امسا واحدا أو معىن واحدا، فهى مشتقة متباينة؛ لكن من حيث أنَّ بني االمسني واملعنيني مشاكلًة م .

يكون فيها  يحوج إىل أن يشترط ىف املتباينات من أا هي الىت تتباين ىف مجيع الوجوه، فال وليس هذا قسما خامسا
 .املشتقة من مجلة املتباينة مشاركة ىف لفٍظ وال معىن؛ فإن هذا تكلف وحيوج اىل زيادة أقسام؛ بل

 كانت إىل معىن من املعاىن، سواء كان املعىن موجودا فيه نسبٍة واملشتق له االسم هو الذى ملا كانت له نسبة ما، أى
بلٍفظ  كاملال، أو موضوعا لعمل من أعماله كاحلديد، فأريد أن يدل على وجود هذه النسبة له كالفصاحة، أو له

 إليه، معىن النسبة ملعىن املنسوب يدل على اللفظ الذى لذلك املعىن األول، وال يكون هو بعينه ليدل على خمالفة
خولف بني اللفظني بالشكل والتصريف خمالفة تدل باالصطالح  وليس مباينا له من كل وجه فال يصلح لإلمياء إليه،

 فصيح أو متمول أو حداد؛ أو زيدت فيه زيادة تدل على النسبة،: الذى بينهما، فقيل اللغوى على النحو من التعلق

اللفظ الذى للثاىن أن يقال له إنه  ومن شأن هذا. صطالح لغٍة دون لغةحنوى وقرشى؛ أو فُِعل به ِفعلٌ يوجبه ا: فقيل
مأخوذا بعينه، لقيل منقول باالشتباه، كما لو مل يسم من فيه العدلُ  مشتق من األول، أو منسوب إليه، كما لو كان

باشتباه االسم  ة ما يقالسمى عدال أيضا، مل يكن هذا من مجلة ما مسوه مشتقا ومنسوبا، بل من مجل عادال بل
 .واتفاقه، وكان منقوال من األول إىل الثاىن ال مشتقا

السم هذا اآلخر مع  حيتاج اىل اسٍم موضوٍع ملعىن، وإىل شىٍء آخر له نسبة إىل ذلك املعىن، وإىل مشاركٍة واملشتق
 .اسم األول، وإىل تغيٍري ما يلحقه

وجيعل  يجعل املنسوب ما يدل بٍاحلاق لفظة النسبة بلفظ الشىء، كاهلندى؛املشتق واملنسوب ف وملفَرٍق أن يفرق بني
 .آخر ولليونانية ىف األمرين اصطالح. املشتق ما يدل بتغيٍري يلحق اللفظ كاملهند

  الفصل الثالث
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  " ج" فصل 

 يف بيان ما يقال على موضوع

  أو ال يقال ويوجد يف موضوع أو ال يوجد

جالنظر عدوال عن املشهور؛ فإذا قرع مسعك ذلك فظن خريا وال تنقبض بسبب  ب استقصاُءأقول أوال إنه رمبا أو
أن صفات  وبعد ذلك فاعلم. واعلم أن العاقل ال حييد عن املشهور ما وجد عنه حميصا. تألفه عليك ورود ما مل

ة الىت يوصف ا تلحقه إن الصف ألنه إما أن يكون املوصوف قد استقر ذاته معىن قائما، مث: األمور على أقسام
املوصوف ِأخذ حبيث قد استقر ذاته، لكن الصفة الىت يوصف ا  خارجةً عنه حلوق عاٍرض أو الزٍم؛ وإما أن يكون

 خارج بل هو جزء من قوامه؛ وإما أن يكون ِأخذ حبيث ال يكون قد استقر ذاته بعد، ليست تلحقه حلوق أمٍر

استقر ذاته بعد، والصفة  من ذاته؛ وإما أن يكون ِأخذ حبيث ال يكون قدوالصفة تلحقه لتقرر ذاته وليست جزءا 
قد استقر ذاته، والصفة تلحقه ال لنفس ذاته،  ليست تلحقه من خارج، بل هو جزء من وجوده؛ وإما أن ال يكون

 .أول بل حلوق الزم ملا يقرره أو عاٍرض له

 .اإلنسات أبيض أو ضحاك: مثال األول قولك

 وإن. حيوان؛ فإن اإلنسان طبيعة متحصلة ال حتتاج إىل ما يقومها، بعد ما هو إنسان اإلنسان: قولكومثال الثاىن 

 .أشكل عليك هذا فخذ مكانه زيدا؛ ومع ذلك، فإن احليوان جزء من ماهيته

ولوالها قائمةً بالفعل،  الثالث اهليوىل والصورة؛ فإن الصورة صفة للهيوىل خارجة عن ذاا تتقرر ا ذاا ومثال
وقد . مقومة مثبتة، وليست مع ذلك جزءا من اهليوىل الستحال وجودها، العلى أن الصورة الزمة بعد التقوم، بل

 .هذين فَِهمت الفصلَ بني

له وجود حمصل اليكون بعده إال  ومثال الرابع اجلوهر للجسم احملمول على احليوان؛ فإن اجلسم مطلقا اليتقرر
فَصلية تلحقه وتقومه، واجلوهر مع ذلك جزٌء من ماهيته،  ارجة، بل حيتاج إىل أمور خارجةالعوارض واللواحق اخل

 .أى جزُء حده
   

املطلق إذا وصف  اخلامس اهليوىل إذا وصفت بالبياض أو السواد أو التحيز وما أشبه ذلك، وكذلك اجلسم ومثال
متقررة الوجود بنفسها، وكذلك اجلسم غري  يوىل غريبأنه مستعد للحركة والسكون ىف األين وغري ذلك؛ فإن اهل

مما تقرر هذه أو ذاك، وإن كانت تلزم من بعد كل ما يتقرر مبا تقرره  وهذه األحوال ليست. متقرر الوجود ىف نفسه
ىف  فما كان من هذه اجلملة له صفة ليست الحقةً من خارج لتقومه، بل كان املوصوف متقوما .أو تتبعه وتلحقه

الذي يسمى صورة؛ ألا  ه أو غري متقوم، فإنه يسمى موضوعا لتلك الصفة؛ فال تكون اهليوىل موضوعةً للشئذات
موضوعا للحيوان، ألن احليوان ليس الحقا له من  صفة خارجية مقومة للهيوىل شيئا بالفعل؛ ويكون اإلنسان

لبياِض، ألنه وإن مل يتقوم بعد، فليس يتقوم وجودِه؛ ويكون اجلسم موضوعا ل اخلارج، وإن كان يقومه، بل هو جزء
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ويكون البياض  بالبياض، بل إمنا يتقوم بأشياء أخرى؛ فهو إذا قيس إىل البياض يكون قد تقوم دونه؛ إذا تقوم
إىل الصفة ليست على نسبة شئ إىل  موضوعا للون، ألنه ليس يتقوم به على أنه من خارج؛ ويكون مجيع ما نسبته

فيجب أن .خارجة، أو كانت خارجة وليست مقومة وضوعا، سواء كانت الصفة مقومة وليستاخلارج املقوم م
 .يستعمل ىف مواضع أخرى استعماالت كثرية تفهم من املوضوع ههنا هذا، وإن كان قد

" على"و " ىف"ذا االختالف؛ والثاىن ليكون املوضوع املستعمل ىف نسبىت  أحدها الشعور: وىف هذا التفصيل فوايد

يكون بني العرض  ، وأن"على"وإىل نسبة " ىف"بعد معىن كاجلامع، مث تفصل النسبة إليهما، أعىن إىل نسبة  ملذكورينا
وجوهرا؛ وهذه أشياء ستعرفها عن قريب،  والصورة فرق، وأن حيتاج إىل أن يقال إن شيئا واحدا قد يكون عرضا

 .اخللل وتعرف ما ىف إغفال هذا األصل الذي أعطيناك من
   

ميكن أن يقال إن  فإنه إما أن يكون حبيث: األمر الذي ينسب إىل موضوع تكون نسبته إليه على وجهني إن: فنقول
اإلنسان حيوان، ومثل هذا، فهو احملمول  املوضوع هو كاحليوان الذي ميكن أن يقال إن اإلنسان هو، حني يقال إن

 ميكن أن يقال إنه هو، بل يقال إن فيه ذلك كالبياض اليكون حبيث على الشئ واحملمول على املوضوع؛ وإما أن
بياض  ملوضوعه، إذا فِرض ثوبا أو خشبة، إنه هو، فال يقال ألبتة إن الثوب بياض أو اخلشبة الذي الميكن أن يقال

وهذا اليكون . أو أبيض إن الثوب مبيض: إن الثوب ذو بياض، أو يقال: وألنه موجود للموضوع، فإما أن يقال
احملمول باملعىن لفظا مشتقا من لِفِظه، أو مؤلفا من لِفظه  قة حمموال باملعىن على املوضوع كما هو، بل إمنا يكونباحلقي

املوضوع،  محله باالشتراك ىف االسم ال ىف املعىن؛ ولكن مثل هذا، وإن مل يكن حمموال على ولِفظ النسبة، أو يكون
بنفسه، من غري إحلاِق سوٍر به، فإنه  مل عليه إذا اعترب مأخوذاواملوضوع، ملا حي. فهو الحمالة يكون موجودا فيه

جزئيا فاحملمول عليه إما أن يكون كليا أو جزئيا، فإن كان جزئيا مل يكن  الخيلو إما أن يكون كليا أو جزئيا فإن كان
ىف احلقيقة  ن هووإذا كان كذلك مل يك. غريه؛ فإن اجلزئيني املتباينني الحيمل أحدمها على اآلخر ذلك اجلزئى

إن زيدا هو أبو القاسم أو هو  :موضوعا وحمموال على نفسه حبسب الطبع، بل حبسب القول واللسان، كما تقول
فإن خصصته به، مل يكن ابن . يشاركه فيه آخر فيكون كليا ابن عمرو، اللهم إال أن تعىن بابن عمرو معىن جيوز أن

هذا األبيض هو هذا الكاتب، فإمنا تشري إىل موضوع واحد؛ وليس وكذلك لو قلت  .عمرو إال هذا، وهذا هو زيد
من طبيعة  األبيض أوىل بأن يوضع أو حيمل من اآلخر، وإن كانت طبيعة اإلنسان فيه أوىل بأن توضع كونه هذا

 أحدمها، من حيث هو هذا اإلنسان وإن أخذت. الكاتب، أعىن املطلقني؛ وأما هذا الكاتب فهو بعينه هذا اإلنسان

أيضا، مل حيمل أحدمها على اآلخر؛ فإنه ليس إنسان ما،  بال شرط فوق هذه اإلنسانية، وأخذت اآلخر بإزائه كذلك
الكاتب؛ وال هذا الكاتب، من حيث هو هذا الكاتب، هو هذا اإلنسان؛ أعىن  من حيث هو هذا اإلنسان، هو هذا

جمردا بشرط أن  د منهما إىل اعتباره الواحداالعتباران املختلفان، إذا وجهت االلتفات ىف كل واح من حيث
من حيث هو هذا الكاتب، هو هذا الطويل،  مث االعتباران متباينان؛ وهلذا ليس هذا الكاتب،. التلتِفت إىل شئ آخر

اآلخر؛ وال محل وال وضع، وليس أحدمها موضوعا لآلخر وال  من حيث هو هذا الطويل؛ بل أحدمها مسلوب عن
 وأما إن كان املوضوع كليا، فإن احملمول عليه باحلقيقة اليكون إال كليا؛ فإن طبيعة .إلجيابمقوال عليه، أى با
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الكلية تستحق ىف طبعها  الكلى التكون موضوعة بنفسها للشخصية من غري إحلاق سور اجلزئى، وإال لكانت الطبيعة
 .ألن تكون هذا املشار إليه

يقال على موضوع يلزمه أن يكون كليا؛ هذا إن كان كونه على فيكون كل ما  وإذا كان األمر على هذه الصورة
كثريين،  على ما قلناه، وإن مل يجعل كذلك، بل جِعل كونه على موضوع داال على أنه مقول على موضوع مفهوما

الكلية ولفظ املقول على كثريين  كان هذا القول مرادفا هلذا االسم، وكان ىف ترك اللفظ املشهور، وهو لفظ
: األمور، الىت تنسب إىل أمور موضوعة هلا على قسمني تراع هذا اللفظ زيادة شغل الفائدة فيه؛ وكان تصريواخ

توجد ىف موضوعاا تكلفا قد استعمل فيه لفظ املوضوع ىف موضع واحد على  أمور تقال على موضوعاا، وأمور
وليس . سلكناه حرى أن نسلك السبيل الذىوهذا شطط وفضل؛ بل األ. متفقني وال متشاكلني متقاربني معنيني غري

 .الكفاية وال ىف واحد من السبيلني ضرورة؛ ولو قيل كلى وجزئى لكان فيه
   

ما هو على  إن كل: تكُلف هذا التكلف، فباحلرى أن جنعل له وجها مفيدا على ما أوردناه فنقول اآلن فإذ قد
جزيئات بفعل أو بقوة يقال عليها  وع ضرورةً؛ ألن لهموضوع باحلقيقة فهو كلى، وكل كلى فإنه حممول على موض
له عرض؛ وإذا كان كذلك فكل عرض فهو موجود ىف  الكلى هذا القول؛ وكل موجود ىف موضوع فهو الذى يقال

املعىن؛ وال يلزمنا ىف هذه اجلهة من الشناعة املنوطة بترادف االسم ما لزم  موضوع؛ فإن العرض اسم موضوع هلذا
بالترادف، بقيت هذه  خرى الىت للكلى؛ وذلك ألن تلك اجلهة إذا أمكن أن يقال فيها ماقيل، ومل يكناأل ىف اجلهة

الفائدة ىف استعمال لفظ املوجود ىف موضوع امسا  وذلك ألن. اجلهة على الترادف، ومل تلزم األمور الىت كانت تلزم
على أن هذا ليس . يراده غري مرادف فائدةحيصل بسبب القسم الذى ىف إ مرادفا للعرض أو قوال مرادفا المسه

 .مرادفا للعرض بل قوال يشرح امسه، إذ يلتفت إىل داللة جزٍء جزٍء منه باحلقيقة امسا

أن يكون  واملقول على موضوع اسم له معىن يلزمه" املقول على كثريين : " فإمنا يشرح امسه قولك وأما الكلى
مرادف السم العرض، فإن العرضية  وأما املوجود ىف موضوع فهو قول. هامقوال على كثريين باحلجة الىت أومأنا إلي

وإذ تقرر هذا . املعىن باملوجود ىف املوضوع مانقرره بعد ليست معناها إال أن يكون للشئ وجود ىف موضوع ويكون
و الذى مقوال على موضوع هو اجلزئى، وبالعكس؛ وما ليس مبوجود ىف موضوع فه إن ما ليس من األشياء: فنقول
 .اجلوهر نسميه

وىف املوجود ىف املوضوع أن يكون  مث إن قوما اشترطوا يف املقول على املوضوع أن يكون ذاتيا مقوما للماهية،
كان كثريا ما خيتلفان؛ فلم خيطر هلم ىف هذا املكان كثرة  عرضيا، إذ كان العرض عندهم والعرضى شيئا واحدا، وإن

 .اختالفهما ببال

ىف موضوع،  أن األبيض إذا قيل على هذا الشىء األبيض مل يكن مقوال على موضوع، بل موجوداحكموا ب فهوالء
إن الكلى هو املقوم : إىل أن قالوا إذ ظنوا أن األبيض موجود ىف موضوع إذ ظنوا أن األبيض عرض؛ بل جاوزوا هذا

ملعىن، ولندل على الفضيحة الىت مقدميهم ىف تصحيح هذا ا فلنورد لفظ بعض. ملاهية الشىء؛ فكأن غريه ليس بكل
، "ما الشىء"وإمنا قلت إن الكلى هو الذى حيمل على جزيئاته عن طريق : قال. إليه ىف ليتضح أن الصواب ما ذهبنا
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أن حنمل على  الذى يقال على موضوع، ألنه قد حيمل على املوضوع أشياء على غري هذه اجلهة؛ مثال ذلك وهو
على أنه أمر كلى وزيد جزئيه؛ ألنه  ا ميشى؛ لكن معىن ميشى ليس حيمل على زيدإن زيد: زيد أنه ميشى، فنقول

بأنه ميشى، كان جوابه :ما هو زيد، فأجابه املسؤول: سأل سائل ليس حيمل على زيد عند املسألة عنه ما هو؛ ألنه إن
 نظر إىل هذا املنطقى جعلفا. ميشى ليس يدل على ماهية زيد، بل إمنا هو فعل من أفعاله له خطأ وكذبا؛ ألن معىن

يبني هذه الدعوى فجعل  مطلوبه ودعواه أن الكلى هو الذى يحمل على جزيئاته من طريق ما الشىء، مث أراد أن
ولوكان بيناً أو . وهذا عكس النقيض للمطلوب ال يكون كليا؛" ما الشىء"بيان ذلك من أن ما حيمل ال من طريق 

نص املسألةَ يف جزئى، وهو أنه ميشى وترك املاشى، ألن هذه املغالطة كانت  مث. مسلماً لكان األول الزما عن كثب
 .املاشى أكثر، إذ كان املاشى امسا، وكان ميشى فعال تظهر ىف

   
املطلوب األول املشكوك  ليس كليا، أخذ" ميشى "فلما أراد أنْ يبني أنَّ : ال نضايق ىف هذا أيضا، بل نقول وجيب أن

ال يدل على ماهيته، وكل ما ال يكون مقوال ىف  " ميشى" ألن : ى ىف بيان أنَّ هذا ليس كليا، فقالفيه مقدمة كرب
األمر الذى انصرف عن املطلوب إىل بيانه على أنه واملطلوب سواء ىف  ماهية الشىء فال يكون كليا، وهذا هو

 ياسات أن تأخذ أشياء هى ملزوماتهذا غري املطلوب، بل يلزم عنه املطلوب، ومن شأن الق فإن ظن أن. احلكم

على أا بينة، أو تتبني أوال  ال خيلو إما أن تأخذ هذه املقدمة ىف، هذا املوضع: املطلوب، إذ كانت أعرف، فيقال له
: حيتاج إىل تكلف هذه القياسات، بل جيب أن يؤخذ هذا، قيقال فإن كانت بينة بنفسها، فال. مث يتبني منها املطلوب

 مث دعوى أا بينة. ىف ماهية الشىء ال يكون كليا ، فكلُّ كلى مقولٌ ىف جواب ماهو ال يكون مقوالملا كان ما 

كل كلى مقوال ىف  ليس: وأبني من أن كل كلى مقولٌ ىف جواب ما هو دعوى بعيدةٌ عن العقول؛ فإن من يقول
؛ وإن كان حيتاج إىل أن تبني بكلى ليس كل ما ليس مقوال ىف جواب ما هو فليس: جواب ما هو، يقول مع ذلك

" ميشي "الذى يبينها ليتبني ا املطلوب ؟ مث هل إلدخال  هى ليبني منها املطلوب؛ فلم أخذت نفسها جزء القياس

مكان احملموالت على الشىء الىت ليست كلية ؟ فتبني أن احملموالت ال من طريق ما هو  ههنا فائدة إال أن جيعل ذلك
أومأ ىف هذا  كون ذلك بأن يؤخذ أن احملموالت ال من طريق ما هو ليست كلية ؟ وقدتكون كلية، فكيف ي ال

" ليس كليا، ألن زيدا ليس جزئى  " ميشى" الفصل إىل شىء ومل يفصح به، وهو أشبه ما قاله ىف ما خييل وهو أن 

سبق إىل الذهن أن زيداً مما يسبق إىل الذهن قبوله، إذ قد  هو" ميشى" ألن زيدا ليس جزئيا : فإن قوله". ميشى 
 والشخص جزئي للنوع، فيسبق إىل الظن أنه جزئى للنوع، ليس جزئيا لغريه؛ كأن الشئ شخص من نوع اإلنسان،

 .الجيوز أن يكون جزئى شيئني

إن قولنا كذا جزئى كذا، معناه أنه أحد مليوصف : فنقول لكن جيب أن حيصل املفهوم من قولنا إن كذا جزئى كذا،
فإذا كان . يوصف ذلك اجلزئى به وحده، فيكون كذا صفِّة له ولغريه بفعل أو قوة كون كذا، اليلزم أنبكذا، في
وأما إذا كان  .مما حيمل عليه وحده بالفعل والقوة معا، إن كان كذلك، مل يكن هو جزئى ذلك الوصف الوصف

 هو من غري اشتقاق، فهو أعم ىف أنه يوصف به هو وغريه وصفاً مبفهوم واحد، وحد واحٍد، ووصفاً على سبيل
فإن زيدا اليقال إال على . أعم من زيد" وميشى " " ميشى  " الوقوع منه، وذلك أخص منه؛ فإن زيدا أخص من
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 ميشى" ما يقال له زيد وعلى غريه؛ فيكون زيد أحد األمور اجلزئية الىت حيمل عليها  يقال على" ميشى " واحد، و 

 .وإمنا نعىن باجلزئى هذا ."

حيمل عليه ىف ذاته فهو شرط زائد لزيد على اجلزئية  وأما أن احملمول العام على زيد وغريه جيب أن يكون أمرا
الناس على أن اخلواص واألعراض كلية؛ وهلا، من حيث هى خواص وأعراض،  وقد أمجع. وللصفة على الكلية

 هو هذا الضحاك، ليس خاصة، بل نوععنها؛ فإن الضحاك بالقياس إىل هذا الضحاك، من حيث  جزئيات غريبة

. أشخاص اإلنسان وجزئيات الضحاك، من حيث هو خاصة هى. ومقوم ملاهيته كما علمت، بل هو خاصة لإلنسان

ماهيتها؛ وذلك ألنه ليس يقوم  وأشخاص الناس، من حيث هى أناس، فال تتقوم بالضحاك؛ فإنه غري داخل يف
من حيث هو خاصة مث إن كان األبيض لإلنسان  ين هى جزيئاته،ماهيته، ومع ذلك فهو كلى مقول على كثري

موضوع، بل هو عرض، مل خيل إما أن يكون اسم العرض يقال على  لزيد ليس مما يكون مقوال على" ميشى"و
 .احلقيقى باشتراك حبٍت، التشكيك والتواطؤ فيه، أوال يكون مقوال باالشتراك العرضى وعلى العرض

يوردوا؛ إذ أصول األقسام  اك وجب أن تكون األقسام حبسب املعاىن أكثر من األقسام الىتكان مقوال باشتر فإن
املعنيني، وجوهر وعرض، الذي هو مبعىن اجلوهرى  كلى وجزئى وجوهر وعرض، الذي بأحد: حينئذ تكون ستة

استعمل هؤالء املدخلون استعمل ىف األمثلة الىت هلم ىف هذا الباب؛ أعىن قد  والعرضى؛ وكل واحد من العرضني قد
 .لست أعىن أن أول من علمنا هذا أدخل شيئا من ذلك. الشروط الفاسدة هذه
   

موضوع ال يشاركه  كان وقوع العرض عليهما بالتواطؤ، فليدلَّ على هذا املعىن؛ لكنهم اتفقوا أن الذى ىف وأما إن
مث إذا قلنا لزيد إنه ميشى وإنه . حيمل عليه حده موضوعه ىف احلد واالسم مجيعا، بل رمبا يشاركه ىف االسم فقط، وال

شىء ينتقل من مكان إىل مكان بتقدمي قَدٍم واعتماٍد على أخرى، وطلبنا حد  وهو أنه" ميشى " أبيض، وطلبنا حد 
كما يقال له  شىء ملون بلون مفَرق للبصر، فنجد هذين احلدين كليهما مما يقال على زيد؛ فإن زيدا األبيض وهو

أخرى؛ وكما يقال إنه أبيض، كذلك  شى، كذلك يقال إنه ينتقل من مكان إىل مكان بتقدمي قدم واعتماد علىمي
 .هذا الكالم مما جيب ان ال يلتفت إليه فمن البني أن. يقال إنه جسم ملون بلون مفرق للبصر

ن اخلمسة حتمل على تواطؤ وإن واملباينات املتفق منهم على تسليمها إ وجيب أن تتذكر ههنا ما قيل ىف املشاركات
أن يكون احلد  بتواطؤ، فتعلم أم سريعا ما ينسون؛ اللهم إال أن يقولوا إن املشاركة ىف احلد هو اخلاصة أيضا حتمل

األنواع ىف احلدود بل ىف األمساء فقط؛  ليس حمموال فقط، بل أن يكون حدا، فتكون األجناس الطبيعية ال تشاركها
فإن األشخاص ال حدود هلا، فكيف تشارك األجناس ىف   ليست حدوداً لألنواع؛ وأيضافإن حدود األجناس

إن املشاركة ىف احلد هى أن يكون ما هو حد ألحدمها إما حدا لآلخر أو : وقالوا فإن تكلفوا شططا آخر. احلدود
حتتهما  لى مالآلخر، فيكذم تصديقهم أن اجلنس يشارك اخلاصة ىف أن اجلنس واخلاصة حتمالن ع جزء حد

 .بالتواطؤ وباالسم وباحلد؛ وقد أقروا كلهم ذا

 يف احلد هو هذا، بل أن يكون ما هو مفهوم لالسم وحد أو رسم له حيمل على الشىء فليس إذن معىن املشاركة

 .له الذى حيمل عليه االسم؛ فيوصف الشىء مبعىن االسم كما يسمى بلفظه، وإن مل يكن ذلك حدا
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أن العرض، الذى هو أحد اخلمسة،  ويتبني أن السبب ىف ذلك ظنهم.اء يتبني أم أغفلوا إغفاال كثريافبهذه األشي
بذلك أن كل معىن عام يقال على أكثر من واحد، كيف  بل قد يتبني. هو العرض الذى نتكلم فيه ىف هذا الكتاب

إما مقولة له : لذى سنحده؛ وأن األمور وأن العرض الذى يقابل اجلوهر هو ا قيل، فهو كلى؛ واملعىن اخلاص جزئى؛
وألا  ؛" على" غري موجودة ىف موضوع، وهى كليات أشياء هى جواهر؛فألا كليات، فهى تقال  على موضوع،

جزئيات األعراض، فإا، ألا  ؛ وإما موجودة ىف موضوع غري مقولة على موضوع وهى"ىف "جواهر، فال توجد 
وإما مقولة على موضوع، موجودة ىف موضوع وهى  ؛"على "ا جزئية، ليست ، وأل"ىف " أعراض، موجودة 

جزئياا، كالبياض بالقياس إىل بياض ما مقولة على موضوع؛ وألا أعراض  كليات األعراض، فإا، بالقياس إىل
وهذه  ، وهى جزئيات اجلواهر، كزيد وعمرو"ىف" وال موجودة" على" ىف موضوع؛ وإما ال مقولة  فهى موجودة

جزئية، ليست مقولةً على  املادة وهذه الصورة وهذه النفس؛ وألا جواهر، ليست موجودةً ىف موضوع؛ وألا
 .موضوع

  الفصل الرابع

  " د" فصل 

 يف شرح حد العرض

  وهو أنه موجود يف موضوع

منه، وال يصح قوامه من املوجود ىف شىء ال كجزء : " ِرسم أنه فقد. فلنبني اآلن معىن قولنا املوجود ىف موضوع
على بعضها بالتواطؤ، وعلى بعضها : إنه املوجود ىف شىء يقع على أشياء كثرية فقولنا". دون ما هو فيه 

لفٍظ  وليس وقوعه على مجيع تلك األشياء وقوع لفظ متواطئ ، وال وقوع. وعلى بعضها باالشتباه بالتشكيك،
عليه بيان حدى وال رسم حقيقى؛  يعها؛ وال هذا البيان املبىنمشكك، بل وقوع لفظ مشترك، أعىن إذا قيس إىل مج

 .يبني اسم باسٍم أشهر وأعرف بل هو نوع من البيان احملاِل به على االسم، كما
   

إن هذا العرض : يقول هو أن اجلمهور يعرفون أشياء يقال هلا إا ىف شىء؛ فرييد اآلتى ذا البيان أن ومأخذ ذلك
شىء وال كذا حىت يزول االشتراك ىف   املوضوع وإن كونه ىف املوضوع ليس كذا من الكون ىفهو الكائن ىف

فإن إزالة الشبِه باشتراك . أن أزيلت الشبهة الىت من اشتراك االسم االسم؛ فيبقى معىن واحد ينبه عليه باملثال، بعد
املعاىن الداخلة  أو يؤتى بالرسم؛ والثاىن أن تنفىأحدمها أن يؤتى باحلد املراد باالسم، : على حنوين االسم قد ميكن

يفرق " املوجود ىف شىء : " فقوله. ليس له حتت اشتراك االسم حىت يدل على الباقى، ال من ذاته، ولكن بسلب ما
فإنَّ للكل صورة متامية ال توجد قائمة بنفسها، ولكن ىف أجزائها  بني حال العرض وبني حال الكل ىف األجزاء؛

كلها؛ فإا،  واحٍد منها، فإن العشرية كليةَ ما وال توجد حاصلةً ىف واحٍد واحٍد، بل ىف األجزاء ، ال ىف واحٍدمجلتها
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" فإذا قيل . من الفلسفة األوىل ويتضح لك هذا على كنهه. إذا توافت واجتمعت، حصلت حينئذ صورة العشرية

 .للكلية فقد زالت مشاة العرض" املوجود ىف شىء 

شيئني ال ىف شىء واحد، فيكون جوابه  إن اإلضافات كاملماسة وكاملؤاخاة وغري ذلك إمنا توجد ىف: ل أن يقولولقائ
: إن الزمان عندكم عرض وليس ىف شىء، فيكون جوابه: أن يقول ما نقوله ىف موضعه من تعريفنا املضاف ز ولقائل

 .العلم الطبيعى إنه ىف شىء؛ وبيانه ىف

إنه ىف شىء آخر؛ وبيانه أيضا ىف العلم : جوابه ملكان أيضا عرض وليس ىف املتمكن، فيكونإن ا: ولقائل أن يقول
ذلك؛ بل جيب أن ينبه حىت ال حيسب أن هذه املقدمة، وهى أن الزمان ليس ىف  فإن املنطقي ال يفى ببيان. الطبيعى

 .وكذلك غريها شىء، مسلمة؛

هى ىف أشياء وهى عرض؛ ألن الكلية، وهى مثل  ، فإنَّ الكليةَإن الكل، وإن كان قد يكون جوهرا: ولقائل أن يقول
إنه ليس مينع أن : بل هى أعراض، وليس وجودها ىف شىء واحد؛ فيقال العشرية وغريها، ال تعد عندكم جواهر،

للعرض مؤلفاً من أشياء كثرية تكون مجلتها قد صارت موضوعل للعرض؛ وتكون تلك  يكون املوضوع األول
الكلية  فإن كانت. هى املوضوع لذلك العرض،من حيث هو مجلة،وتكون، من حيث هى مجلة،شيئا واحدا اجلملة

حىت يكون كل واحد منها  عرضا وهلا موضوع، فاملوضوع الذى حيملها ليس موضوعا هلا، من حيث هو أشياء،
ض ىف أشياء على أن مينع من أن يكون العر حيمل ذلك العرض، بل من حيث هناك حاصل من اجتماعها، وإمنا

 .منها يكون الواحد منه عرضا ىف كل واحد

وِلم احتجتم أن تِفصلوا بني العرض  فِلم مل يكن جوابكم ىف وجود الكل ىف األجزاء هذا اجلواب؟: فإن قال قائل
ن حيث واحٍد واحٍد منها، بل ىف اجلملة، وتلك اجلملة واحدة، م وبني الكل بأن الكل ىف األشياء، إذ ليس الكل ىف

جمموع  الكل ليس جيوز أن يقال إلنه ىف مجلة األجزاء، ألنه نفسه مجلة األجزاء، فال يكون إن: هى مجلة ؟ فنقول
فيها ذلك، وهى حال هذه  األجزاء شيئا دون الكل؛ فكيف يكون الكل ىف نفسه ؟ وأما الكلية فهى الىت يقال

قول جمازى، ومعناه أن وجود الكلية " الكل ىف األجزاء  إنَّ" وباحلقيقة فإن قول القائل . اجلملة، من حيث هى مجلة
الكلية،  األجزاء، كأن األجزاء أشياء يعرض هلا هيئة ما يكون منها الكل، وتلك اهليئة هى الىت ا الكل هو ما هو ىف

نه ىف األجزاء، بالعرض ما يقال للكل إ وتلك اهليئة عرض جامع، والكل هو املؤلف من تلك اهليئِة واألفراِد؛ فيكون
وباحلرى أن ال حتتاج أن تشتغل ذا الفرق كل االشتغال إال ملا يقع من  .أى كليته ىف األجزاء وقوامه ىف األجزاء

 .بادئ األمر بني املستعمل باحلقيقة وبني اازى االلتباس ىف

 الذي رمبا مل تعرف ىف بادئ األمرحيسن أن تعرف الفرق أيضا بني احلقيقي وبني اازى  وىف أمثال هذه املواضع فقد

 .ويشبه أن التكون بنا حاجة داعية إىل هذا الفرق. أنه جمازى

هلذا  فيكون الوجه املتكلف. مل يذهب ذهنه إىل شئ ىف أمر هذا الفرق، بل اخترعه املتكلفون وأظن أن الراسم األول
 .باحلقيقة الىف شئ وال ىف أشياء منها  وإن كان هوالفرق هو أنه إذا قيل للكل إنه ىف أمر، فإمنا يقال إنه ىف أشياء؛

فإن اتفق أن كان بوجٍه ما ىف أشياء، فليس هو عرضا من أجل ذلك، بل  وأما العرض فإمنا هو عرض، ألنه ىف شئ؛
 ىف أشياء ال شئ، إما جمموعها أو غري ذلك وأما الكل فإن كونه كال إمنا هو حبسب مايقال جمازا إنه من أجل أنه ىف
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 .ىف شئ
   

العرض ىف  وما أراه حيتاج إليه؛ وإن احتيج إىل ذلك، كان فرقا أيضا بني وجود. بيان هذا الفرق فهذا وجه
األشخاص؛ وباجلملة بينه وبني وجود  املوضوع، وبني وجود اجلنس ىف األنواع، من حيث العموم، ووجِود النوع ىف

 .الكلى يف اجلزيئات من حيث هو كلى

فيه، أو يتم  ، أى ىف شئ متحصل القوام بنفسه، قد متت شيئيته دون ما يوجد"املوجود ىف شئ" ولنا بق وإذا عنينا
الصورة ىف املادة؛ فإن الصورة هى األمر  دوا فال يقومه ما حيله، كان فرقا بني حال العرض ىف املوضوع وحال

 .لصورةبنفسه شيئا بالفعل إال با الذي جيعل حمله موجودا بالفعل؛ وحمله ليس

اجلزء ىف الكل وبني وجود طبيعة اجلنس ىف طبيعة النوع  يفرق بني ذلك وبني وجود" الكجزء منه : " وقوله
وبني وجود عمومية النوع يف عمومية اجلنس، من حيث مها عامان؛ وباجلملة يفرق  الواحد، من حيث مها طبيعتان،

الكلى؛ وكذلك  ى من هذه اجلهة يقال للجزئى أنه ىفالعرض يف املوضوع وبني حال اجلزئى ىف الكلى الذ بني حال
 .يفرق بينه وبني وجود املادة ىف املركب والصورة ىف املركب

الشئ ىف أى  يفرق بني كون العرض ىف موضوعه وكون الشئ ىف الزمان؛ ألن" وال ميكن قوامه مفارقا له  ":وقوله
 .العرض ىف موضوعه  وال كذلك حالزمان فَرضته ميكنك أن جتعله مفارقا له إىل زمان آخر،

حبيث اليقوم دون املكان؛ فإنه، ال من حيث هو  وكذلك الشئ ىف املكان؛ فإن كونه ىف املكان اليوجب أن يكون هو
وكون . اليفارق ذو املكان املكانَ؛ بل إنْ كان والبد، فلسبب آخر ذو مكان، وال من حيث ذلك مكان، يلزم أن

 .، من حيث هذا موضوع، وذلك عرضيوجب ذلك العرض ىف موضوع،

الشئ ىف الغاية قد يفارق الغاية، كاإلنسان ىف السعادة، والبدن ىف الصحة،  وكذلك كون الشئ ىف الغاية؛ فإنَّ كون
 .السياسة والسايس ىف

وكذلك املادة ، من حيث هلا . قوام وكذلك كون اجلوهر ىف العرض؛ فإنَّ اجلوهر يفارق العرض ويصح له دونه
. وطبيعة اجلنس قد توجد مفارقة لطبيعة النوع ىف نوع آخر. أخرى ىن املادة، الميتنع عليها أن تفارق الصورة إىلمع

 .نظراً ليس يفى به املنطق على أنَّ ىف مثل هذا

ذلك أن الشئ يقال إنه ىف الزمان املطلق وال يفارق  من. لكن الشكوك على هذا كثرية، ولنذكرها ولنحلها حال
 إنه ىف املكان املطلق، وال يفارق املكان املطلق؛ واجلوهر يقال إنه ىف العرض املطلق ملطلق؛ وأن الشئ يقال لهالزمان ا

هى فيه وليست  وبعض األجسام اليصح هلا أن توجد إال ىف املكان الذى. كذلك، وال يفارق العرض املطلق
وال شئَ . أخرى كمادة الفلك، وليست أعراضا  إىلوبعض املواد التفارق الصورة الىت هلا. أعراضا، كالقمر ىف فلكه

 .من الصورة يصح أن يفارق املادة

ميكن مفارقته ملا هو  وال: إن معىن قولنا: ليس كون الصورة ىف املادة كون الشئ ىف موضوع؛ فنقول أوال: قلتم وقد
مفارقته لذلك املعني، بل علة قوامه فيه موجود مل جيز  فيه، أن أى موجود معين منه أخذته ىف الشئ املتعني الذي هو

وألجل هذا ما خصذض العرض باسم املوجود ىف . أمرا لزمه بعد تقومه بالفعل هى أنه فيه، ال أن يكون ذلك
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موجودا ىف اللفظ أو  إذ هو اعتبار الوجود؛ وخص اآلخر بلفظ القول على املوضوع؛ إذ الكلى إمنا يكون املوضوع؛
املكان والزمان والعرض املطلقات ألجل ما  فهذا غرضنا فيما نقوله؛ فتزول شبهة. مها قولىف التصوِر؛ وكال

 .اشترطناه من التعيني

 إمنا يكون ىف املطلقات حبسب الوهم، وكالمنا حبسب الوجود، وليس ىف الوجود، كما تعلم، ومن جهة أن الشىء

ولو اعتربنا حنو . حنو التوهم  وجودها الذى هلا، ال ىفإال أعيانٌ موجودة ىف أعياٍن كلها شخصية، وكالمنا ىف حنو
وأما القمر ىف فلكه فذلك أمر لزمه من . للموضوعات ىف التوهم التوهم، مل يبعد أن جنعل كثريا من األعراض مفارقةً

للقمر  فرضولذلك يصح أن ي. علة وجود القمر، من حيث هى طبيعة القَمِرية، كونه ىف مكانه خارج لزوما، ال أنَّ
يكون غري موصوف بأنه  جزٌء بوجٍه ما؛ ألن كل جسم يصح أن يفرض له جزء بوجٍه ما، وما يفرض من أجزائه

الطبيعة؛ ومع هذا، فليس ذلك ألنه ىف املكان حىت يوجب  تعلم هذا ىف علم. يكون ىف مكان الكل أو ىف مكاٍن البتة
ألنه  وأما العرض فإمنا ذلك له. ذلك فيه شئ غري كونه ىف املكان املكان؛ بل إمنا يِوجب كونه ىف املكان أن اليفارق

 .ىف موضوع
   

علة الصورة شئ هو أيضا علة  الصورة اليت ىف املادة، فإا ليست املادة علة قوامها عند الفالسفة احملصلني، بل وأما
 .ومه موجودا بالفعلذاا مالقيةً ملا تق املادة، لكنها كذلك بتوسط الصورة؛ ويلزم الصورة أن تكون

املادة وبني وجود العرض ىف املوضوع أن الصورة تكون جزاء من  إن الفرق بني وجود الصورة ىف: قال قوم
 إنك إن مل ِتقس: وصاروا من هذا إىل أن قال قوم. هو جزٌء من املوضوع وال من املركب املركب؛ وأما العرض فال

 .املوضوع كان صورة عرضا؛ وإن ِقست العرض إىل احلاصل منه ومنالصورة إىل املركب، بل إىل القابل، كانت 

فيه أن العرض اليكون جزءا من شئ البتة، وال  وذلك ألن الرسم املقدم مل يشترط. وهذا كالم ردئ جدا مشوش
وع، اليكون جزءا من املوضوع، حني قيل إنه الكجزء منه، أى من املوض فيه أن يكون جزءا من املركب؛ بل فيه أن

 .املركب فليكن هذا فرقا بني وجود العرض ىف املوضوع، وبني وجود الصورة ىف. فيه أى من الذي هو عرض

الصورة ىف املادة الذي هو  وليس املطلوب هذا؛ بل املطلوب هو الفرق بني وجود العرض ىف املوضوع ووجود
ان قيل ىف الرسم إن العرض موجود ىف شئ فلو ك. املادة اعتبار غري اعتبار وجود الصورةَ ىف املركب منها ومن

على مايقولونه؛ ولو كان مع ذلك اليكون العرض جزءا من شئ البتة، المن  الكجزء من شئ البتة، لكان األمر
فرق  املركب، وكانت الصورة جزءا من أحدمها، وهو املركب، وليست جزءا من املادة وكان رمبا املوضوع وال من

هذا القول إنه اليكون  موجود ىف شئ الكجزء منه، وإمنا يفهم من: م ذلك من قولناهذا القول؛ ولكن ليس يفه
ذلك مقوال، وليس أيضا حقا، فما ذهبوا إليه  جزءا من الشئ الذى هو موجود فيه وجود الشئ ىف حمله؛ وإذ ليس

 .هذيان

 فقد حيدث من تركيب األعراض قد تكون أجزاء من مركبات منها ومن اجلواهر؛ وإمنا مل يكن ذلك حقا؛ ألن
 معىن مركب منهما، كل واحد منهما جزءا منه، كالكرسي من اخلشب ومن عارٍض فيه، واخلشب جوهٍر وعرٍض

فإذن هذا األعتبار ردئ  موضوع له باحلقيقة ليس مبادة؛ وكالتقعري فإنه حيدث منه ومن األنِف شئ وهو األفطس
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 .فاسد

أن يكون هذا الرسم الذى رسم به العرض مل يعن فيه بعرٍض  و إنه يشبهوههنا شئ جيب أن متيل إليه كل امليل؛ وه
 الفلسفة، شعر به وبالفرق بينه وبني الصورة، بل عىن به معىن أعم من معىن هذا العرض، ما، إذا تغلغل اإلنسان ىف

لك احملل مادة أم أكان ذ وهو املعىن الذى يعم هذا العرض والصورة، وهو الكون ىف احملل، واحلاصل هيئة له، سواء
يتفقان فيه وىف مفهومه بوجه؛ ولكن هذا االشتباه ليس  فإن اسم العرض اليبعد أن يقال على األمرين قوال. موضوعا

 أمر املادة الكائنة ىف صورٍة، التفارق املادة تلك الصورة إىل غريها، فهو أمر مشكل؛ وأما. أمرا الحميد عنه والحميص

املادة يقال إا ىف هذه الصورة  صه، إذ جيعله عاما هلذه املادة والعرض؛ ومع ذلك فإنوكإنه يعيب هذا الرسم فينق
يجاب ا عن هذا، ويكون جوابا عن أشياء أخرى أيضا،  بتلك الشرائط األخرى، فيشبه أن يكون من الوجوه الىت

 الرسم مبىن على لفٍظ متعارٍف؛اجلمهور؛ فإن املبتدئ يعد ىف درجة اجلمهور، وهذا  أن هذا الكتاب إمنا خياطب به

 .وإمنا تفسر أحواله حبسب اللفظ

يتناول نسبة الصورة إىل املادة، وال املادة إىل الصورة، بل يتناول  ليس" ىف " مث التعارف املشهور ىف استعمال لفظة 
مع   يف جسم،زيد يف راحة؛ ونسبة األعراض إىل اجلواهر، كقوهلم البياض: األعراض، كقوهلم نسبة اجلواهر إىل

وإن . وما جرى ذلك ارى أمور أخرى جرى التعارف ا، كالشئ ىف الزمان واملكان واإلناء، واجلزء ىف الكل،
املشهور شئ يقال إنه يف شئ غري العرض، حىت يسبق  الفرق إذا حصل، باستثناء هذه الوجوه املشهورة، مل يبق ىف

العرض  إذا ظن املتعلم أن ذلك الوجود ىف اجلوهر، وال يكونوجود. 

حبسب معىن جامع، وضع عاما مث أحلق به فصول؛ وإذا كان حبسب  فقد أخربنا أن هذا التعريف حبسب اللفظ، ليس
 ما أخربنا به،مل يبعد أن يلتفت ىف ذلك إىل االستعمال اجلمهوري ال على اصطالحات، اللفظ وتفصيله، وعلى حنو

 .تدرك لذلك غاية ن تقع عند اإلمعان ىف العلوم فليس ميكن أنحصلت بعد تعارف اجلمهور، الىت ميكن أ
   

مراعاة املعىن أما  االسم على األشياء أو االشتباه ليس مما يضبط أو حيد، إمنا يضبط أو حيد مايرام فيه فإن إيقاع
 يطِلق اجلمهور اللفظ كانتا بالصفة املذكورة هلما، مل وكأن املادة والصورة، إذا. بالتواطؤ أو التشكيك الذى ذكرناه

 .األخرى، وخصوصا املادة ىف الصورة بأن إحدمها ىف األخرى، بل مع

اآلن مع وجود االصطالحات الىت جتددت بعد االصطالح املشهور،  فإنْ أراد مريد أنْ يزول هذا االشتباه الواقع
 كيكا بل اتفاقا من لفظ املوجود ىفالشئ جاعال إياه بصفٍة ونعٍت؛ فإن هذا ليس أشد تش فيجب أن يزاد املوجود ىف

 .الصورة هى الىت تنعتها وتصفها شئ؛ فتكون املادة الجتعل الصورة بصفٍة ونعٍت، أعىن املادة الىت فيها الشك، بل

تستبدل صورة تقَوم ا كهذه الصورة لكن الصورة ليست تزول  إن الفرق هو أن املادة ىف طباعها: فإن قال قائل
 قَسرا عرض هلا من هذه الصورة؛ وأما العرض ففى طباعه ما هو متقوم باملوضوع، وليس ىف لكعنها، فيكون ذ

أمرها ىف العلوم أا التقوم بال  فإن املادة الىت فيها الشك حمصل ِمن. طباعه االنتقال عنه، مل يقبل منه هذا القول
 .فا على هذه الصورةفيكون طباعها موقو صورة، وأا ليس ىف طباعها أن تقبل صورة أخرى،

إن املادة، لكوا مادة، : التبعد عن إصابة موقع ىف الفرق؛ وهو أنا قلنا على أنا ضمنا عبارتنا عن هذه التفرقِة جهةً
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كانت، بعد كوا  تكون متعلقة مقارنة لصورة بعينها، بل رمبا وجب هلا ذلك لنوعيٍة أو طبيعٍة، كيف اليلزمها أن
 .وهذا أيضا مقنع قه باملوضوع ألعم معانيه، وهو كونه عرضا،وأما العرض، فتعل. مادة

قائما دوا؛ لكنها ليست إمنا التفارق ألن اجلوهر  ومما يتشكك به أيضا أمر األعراض الىت التفارق واليوجد اجلوهر
  معىن أنه اليفارقوأما العرض، فإن. قوامه دوا؛ بل ذلك أمر الزم له؛ وهو يقومها يتقوم بالكون فيها، حىت اليصح

 .أنه اليصح قوامه بنفسه مفارقا؛ بل قوامه مستفاد مما اليفارق

 .اجلوهر يفعله الوهم فليس فيه فرق بني اجلوهر وبني العرض؛ فإن العرض قد يفرقه الوهم عن وأما التفريق الذى

إن العرض اليفارق اجلوهر، : وقد قلتم ومما يتشكك على هذا الرسم هو أن من األعراض مايفاِرق اجلوهر ببطالنه؛
وأما أنه يفاِرقه بأن يبقى اجلوهر ويبطل العرض فذلك مما ال ننكره، أال  إنا نعىن ذا أنه اليفارق قائما دونه: فيقال

الرائحة عندكم  إن: وال يصح أن يكون له قوام دون ماهو فيه؟ ومما يتشكك به على هذا أن يقال: قلنا ترى أنا
إن : للتفاحة ىف موضوع آخر؛ فيقال ىف ذلك مفارقة للتفاحة، ونرى الرائحة تقوم مفاِرقةعرض، فيجب أال تقوم 

فقد انتقلت عن التفاح وتركت التفاح؛ وال احلرارة إذا وجدت ىف  الرائحة ليست إذا وجدت ىف اهلواء عن التفاح
ىف  حرارٍة أخرى ورائحٍة أخرىاتنقلت عن النار وتركت النار؛ بل ذلك إما على سبيل حدوث  اهلواء عن النار فقد

 .اهلواء؛ وإما على سبيل انبثاث أجزاء متحللة منها ىف اهلواء

والتفاح  فلو كان صحيحا أن اهلواء إذا أروح وإذا سخن يكون حينئذ النار. يصحح احلق ىف ذلك والعلم الطبيعى
كيفيتني مل تعدما ِمن النار والتفاح ال الزالت عنهما كيفيتهما، فوجدنا بال لتك الكيفية؛ وكان صحيحا مع ذلك أن

ابتداء؛ بل الذى كان ىف النار والتفاح قد انتقل بعينه، من غري عدِمه وال  عدما بال انتقال؛ وما وجدنا ىف اهلواء
تكن هذه املقدمة  فإذا مل. لكن العلم الطبيعى يبني أن األمر ليس على هذه الصورة. مثله؛ لكان هذا حقا حدوث

وأما أن هذا كيف يكون، فاشتغال . اليلزم وقصارى أمر املنطقى أَن يعِرف أن هذا. مل تلزم هذه املناقضةمسلمة، 
 .العادة، خروج عن صناعته من غري وفاٍء ميكن أن يقع منه مايرومه املنطقى بشِرِحه وبيانِه، على ماجرت به

  الفصل اخلامس

  "ه"فصل 

 "وجود يف"و " قول على"يف مزاجات تقع بني 

  وأا إىل أى شئ تتأدى

   
شٍئ آخر محل املقِول  إنه إذا حِمل شئٌ على شٍئ حمل املقِول على موضوع، مث حِمل ذلك الشئُ على: اآلن فنقول

على املوضوع، يقال على الشئ الذى  على موضوع ، حىت يكون طرفان ووسط، فإن هذا الذى قيل على املقول
قيل على اإلنسان محل املقِول على املوضوع، وقيل اإلنسان على  ذلك أن احليوان ملامثال . ِمحل عليه املقول األول



 68                    ابن سينا- املنطق

مع  بعينه، فإن احليوان أيضا يقال على زيٍد هذا القول بعينه؛ إذْ زيد حيوانٌ، ويشترك زيٍد وعمرو هذا القول
فكل مايقال له إنسان يقال له  احليوان ىف حده؛ أى حد احليوان حيمل عليه، ألن احليوان يقال على طبيعة اإلنسان،

 .حيوان، وزيد قيل له إنسان

 إن اجلنس حيمل على احليوان، واحليوان حيمل على اإلنسان، واجلنس الحيمل على: فيقال وقد يتشكك على هذا

احليوان ليس جبنٍس، ولو كان  ؛ فإن طبيعة"على " إن اجلنس ليس حيمل على طبيعة احليوان محل : اإلنسان، فنقول
يلزمون، ويكون كل حيواٍن جنسا، كما ملا كانت طبيعة  طبيعة احليوان حيمل عليه اجلنس محل الكلى، لكان يلزم ما

كان كل حيوان جسما،كان اإلنسان جسما الحمالة، بل إن الذي حتمل عليه  احليوان حيمل عليها اجلسم حىت
يقاع  تصلح إل  االعتبار جتريدها يف الذهن، حبيثطبيعة احليوان عند إيقاع اعتبار فيها بالفعل، وذلك اجلنسية هو

مبا هو حيوان فقط، الذي هو طبيعة  وإيقاع هذا التجريد فيها اعتبار أخص من اعتبار احليوان،. الشركة فيها
شرط جتريٍد أو غري جتريد، فهو أعم اعتبارا من احليوان باعتبار شرط  احليوانية؛ فإن احليوان، مبا هو حيوان فقط، بال

اخلواص  ألن احليوان، بال شرط، يصلح أن يقرن به شرط التجريد، فيفرض حيوانا قد نِزع عن لتجريد؛ وذلكا
واملشخصة، وأما إذا أخذ بشرط  املنوعة واملشخصة، ويصلح أن يقْرن به شرط اخللط، فيقرن باخلواص املنوعة

 قد حصل فال يصلح حتصيله وقرنه من ذي قبل؛ فألنه أما أحدمها،: التجريد، مل يصلح أن يقرن به أحد الشرطني
 فلطبيعة احليوان، البشرط جتريد، والبشرط خلط، اعتبار أعم؛ ولطبيعة. شرط التجريد وأما الثاين، فألنه الجيتمع مع

بشرط الخلٍط بالفعل وقبول  وإمنا تقال عليه اجلنسية، إذا أعترب يف الذهن. احليوان، بشرط التجريد، اعتبار أخص
وإمنا تكون طبيعة احليوان، إذا . وعوارض جزئية تشخص خلٍط بالقوة، لعدم مقارٍن عائٍق عن ذلك، مثل فصٍل ينوع

الخلط، فلما كان املوضوع للجنسية حيوانا بشرط الخلٍط وبشرط التجريد، ومل  اعترب البشرط خلط وال بشرط
اجلنس مقوال على  ان، بل بال شرط خلٍط، مل يوجداحليوان، بشرط الخلط وبشرط التجريد، مقوال على اإلنس يكن

 .الشىء الذي هو مقول على اإلنسان

وأما اجلنس فقوله على ما يقال عليه من . موجود فيها وجود الشىء يف موضوع مث اجلنسية عرض يف هذه الطبيعة
قول املركب من  ، بلالطبيعة، أعىن على ما خيصصه به الشرط املذكور، ليس هو قول العرض على املعروض له هذه

ولو كان الشئ . قول األبيض على زيد العرض واحلامل على املوضوع له، أي ليس قول البياض على اإلنسان، بل
يكن مينع كون اجلنس ذه الصفة من أن يقال على اإلنسان؛ وهذا  الذي يقال عليه اجلنس مما يقال على اإلنسان، مل

  إن هذا يرجع إىل أن الطرف األكرب حيمل على بعض الوسط وعلى البعضوباحلقيقة. املوضع تعلمه مما يلي هذا

 .الذي الحيمل على الطرف األصغر
   

يكون الطرف  يف هذه األمثلة كليا، فإنك إذا جوزت اجلزئى حىت" املوجود يف "و" املقول على "تعترب  وجيب أن
الطرف األكرب على األصغر، فإن الناطق   يقالاألكرب على بعض من الواسطة، مل جيب ىف اتفاق القولني ِب على أن

على كل فرٍس ِب على؛ وليس يلزم أن حيمل الناطق على الفرسِ   حيمل على بعض احليوان ِب على، واحليوان حيمل
بدل اجلنس شئ آخر،هو على حكم اجلنس وصفته، من حيث العموم، وكان حيمل على  ِب على؛ ولو اتفق أن كان
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هو مكان  فإن اختلفت نسبة الطرف، الذى. كونه غري ذاتى أن حيمل على ماحتت الواسطةماكان مينع  الواسطة،
الواسطة إىل الطرف اآلخر، الذى هو  احليوان، ولنسمه الطرف األكرب إىل الواسطة، الذى هو كاإلنسان، ونسبة

ألصغر، فإن اجلواب مقوال على األوسط، واألوسط موجودا ىف ا مكان زيد، ولنسمه األصغر، وكان الطرف األكرب
 أحدمها أنه اليحمل على اآلخر وال ىف اآلخر، ومثاهلم أن اللون حممول على: جوابان املشهور فيه عن املفسرين

: قالوا. احملمول ىف موضوع األبيض محلَ احملمول على املوضوع واألبيض حممول على الطائر املسمى قُقْنس حمل

قال بعضهم ماهذا . ملا يقولون" ىف " ماهو، والمحل  ؛ ألنه ليس من طريق"على " واللون الحيمل على ققنس محل 
فهذا التشويش سبق إىل ومهِه . احملمول ىف املوضوع، أعىن أنه وال باسم يسمى ققنس وال أيضا يقال عليه محل: لفظه
أنه جيب ىف كل موضع أن  اليعطى حده بل امسه،" ىف " يعطى امسه وحده، واملوجود " على " إن املقول : قوهلم من

امسه، حىت إذا كان عرض من األعراض كالفلسفة،  يعطى امسه، ال أن معناه أنه رمبا اتفق أنْ شاركه املوضوع ىف
تسم النفس فلسفةً، أو عرض آخر جلوهر آخر فلم يسم مثال احلجر صالبة،  موجوداً ىف موضوع، أى ىف النفس ومل

يعطى امسها  الشئ عرضا، أو كان طبائع األشياء تتغري بأن جيرى ىف العادة ىف أنرائحة، مل يكن ذلك  أو التفاحة
على تسمية األمور " ىف"اصطالح  وحده، دون معناها، أمورا أخرى؛ أال جيرى ذلك ىف العادة؛ حىت إذا مل يعقد

 .رىمشاركة ىف احلدود، صارت لذلك أشياء أخ بأمساء أمور ليس هلا حدودها، من غري أن أوجب ذلك

إن احلق ىف بعض املواضع ما قال هذا؛ وىف بعض : يصِلح ما قاله هذا فقال وأما اجلواب اآلخر فهو مارام رائم أن
ما، مث يقال للبيضاىن  يحمل،كما يقول، األبيض على أبيٍض ما،ألنه ذاتى، وأبيض ما موجود ىف بيضاىن املواضع قد

أو الشئ ذا البياض؛ فإنه إن عنى به البياض، كان   أنه يعىن باألبيض البياضفليت هذا القائل نفسه درى. إنه أبيض
وهذا . ما، وبياض ما موجود ىف البيضاىن، مث البياض موجود أيضا ىف البيضاىن البياض يقال على بياض: كإنه قال
األبيض موجودا ىف  ض كانذلك املثال؛ فإن اللون موجود أيضا ىف البيضاىن وإن عىن باألبيض شيئا ذا بيا اليفارق

خمالفا ملقتضى ما أورده من يتشكك على  البيضاىن على رأيه، إذ يرى أنه وصف عرضا؛ فما أورد على أصله مثاال
كلِّ حاٍل موجودا ىف الثالث؛ فإن الشئ، إذا كان فيه اللون األبيض،  فأما حنن فنقول؛ إن األول يكون على. كالمه

ذلك الشئ بياض  ل على اللون قوال كليا، ويوصف ا اللونُ وصفاً عاما؛ وإال كان يفاألمور اليت تقا كان فيه مجيع
البياض كليا، بل أى شى وِجدت فيه  ومل يكن فيه لون، وكان ذلك البياض ليس بلون؛ فلم يكن محل اللون على

كن إذا كان ذلك ول. يوصف ا ذلك العرض وصفا كليا طبيعة عرض من األعراض فتوجد فيه طبائع األمور اليت
موضوعه، إن أمكن أن يكون ذلك املعىن شيئا عاما ملوضوٍع ما وعرضا فيه،  املعىن مما يقال على العرض وعلى

 .يقال ذلك على موضوعه، المن جهة العرض، بل الذى من جهة العرض اليقال عليه فيجوز أن

الواحد مما يقال  يقال إن البياض واحد، وكانحىت " على "أنه إذا كان الواحد مثال يقال على العرض قول  :مثاله
وليس من جهة البياض، " على "املوضوع قول  على البياض وعلى موضوعه، فإن الواحد حينئذ الميتنع أن يقال على

البياض؛ إذ البياض هو ذلك الواحد؛ فاذْ البياض ىف موضوعه، فذلك  ألن الواحد الذى قيل عن البياض هو هو
وإنْ  املوضوع المقول عليه، حىت يكون من جهته واحدا، بل هو من جهته ذو واحٍد ال واحد؛ الواحد هو ىف ذلك

 .كان يف نفسه واحداً فهو واحد آخر
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ليس هو  يقال على املوضوع ىف نفسه ويوجد فيه من جهة بياضه، إذ ذلك الواحد، الذى هو البياض، فالواحد

نفسه؛ واجلوهر الذى هو نفسه  هر يقال على اإلنسان ويقال علىالواحد الذى هو املوضوع، بل فيه؛ وهذا كاجلو
فبني أنه الميتنع حينئذ أن يكون الشئُ . الكوجود العرض اليقال عليه، بل هو موجود فيه،وإن كان كوجود اجلزء

 هو أيضا موصوف بتلك الصفة؛ فتكون الصفة مقولة عليه من جهة، ومقولة فيه من موصوفاً بصفة، وشئٌ آخر فيه

وأما إذا كان  .مل يوجد شئ من هذا القبيل فاملانع عن ذلك فقدان هذا القسم النفس النسبة املذكورة جهة؛ فإنْ
وأما إذا . موجودا ىف املوضوع الغري الوصف املقول على العرض خاصا به، التشاركه تلك الطبيعة فيه، فإنه يكون

فاجلواب املشهور أنه تارة يحمل " على"ف األوسط مقوال والطر "ىف"قلبنا النسبة، فجعلنا الطرف األكرب موجودا 
احليوان،  الققنس والققنس على الققنس ما والبياض ىف ققنس ما، وتارة الحيمل؛ كاجلنس ىف كالبياض ىف" ىف "محل 

 .واحليوان على اإلنسان؛ واجلنس الحيمل على اإلنسان

الواسطة   الذى هو بعينه مقول على اإلنسان؛ ىف تكونماقلناه إن اجلنس الحيمل على احليوان وجيب أن تتذكر
فإن املوجود ىف . إذا كانت واحدة واحدة بعينها؛ وإمنا جيب أن حتفظ وحدة الواسطة؛ وإن احلق هو أن الواسطة،

ىف الطرف األصغر؛ وإن كان ىف بعضها، افترقت ىف  الواسطة، إذا كان وجوده فيها كليا، كان هو موجودا
وليس خيرج املثال املورد من اجلنس من أن يكون من مجلة ما احلمل فيه . غريه جيب ذلك ههنا وال ىفالواسطة؛ فلم 

الوجود أو  وليس جيب أن يؤخذ األمران إال كليني ىف هذه األمثلة؛ فإنك إذا اعتربت. بعض الواسطة هو على
 .القول ىف بعٍض وىف كل تغيرت املسائل كلها

 ا كان على األوسط، واألوسط على األصغر، ومل يكن القول على شٍئ منهما على معىنإذ واعلم أن الطرف األكرب

واملاشى على كل ضحاك،  الذاتى فالطرف األكرب أيضا يكون مقوال على األصغر، مثل الضحاك على كل إنسان،
 فاجلواب الواسطة والواسطة موجودة ىف األصغر فاملاشى على كل إنسان؛ وإن كان الطرف األكرب موجودا يف

العرض الحيمل على العرض؛ فإذا كانت الواسطة عرضا مل يجز أن يكون  املشهور فيه أن هذا ممتنع؛ وذلك ألن
وال  عرضا ىف الواسطة، فيكون عرضا ىف عرض وهذا الذى يقولونه شىٌء مل جيب من حد العرِض، الطرف األكرب
ىف شىء ذه الصفة، ومل يبني أن  قد قيل إنه املوجود: عرضأما أنه ال جيب من حد العرض، فألن ال. قام عليه برهان

فلم حياولوا هؤالء إقامته ىف منطقهم، وال ىف سائر علومهم،  وأما الربهام. ذلك الشىء هو جوهر ال حمالة أو عرض
بين  إن هذايقوم عليه الربهان؛ فإن الق نقيض هذه الدعوى، وال أيضا ميكنهم أن يقولوا  وال أيضا هو ىف نفسه مما

 .بنفسه

إمنا يوجد ىف اجلواهر بتوسِط أعراٍض أخرى كما  فأم أنَّ احلق نقيض هذه الدعوى فذلك ألن كثريا من األعراض
ىف اجلسم ألا توجد ىف السطح، والتثليث يوجد ىف اجلسم ألنه ىف السطح،  تبني لك ىف موضعه، فإن املالمسة توجد

الذى فيه  نه ىف اللون؛ وليس إذا كان املوجود ىف السطح ال يوجد إال ىف اجلسميوجد ىف اجلسم أل وكونه مرئيا
كما أنَّ قولَ احليوان على  السطح، فيكون أيضا كونه موجودا ىف اجلسم مينع أن يكون موجودا ىف السطح؛

 القوالن أو على أشخاص الناس، بل جيوز أن جيتمع أشخاص الناس ال مينع أن يكون مقوال على اإلنسان املقوِل



 71                    ابن سينا- املنطق

والثاىن ثان؛ فإن املالسة توجد ىف السطح أوال مث ىف اجلسم، والزمان يعرض  الوجودان معا؛ لكن أحدمها أول
هو والعرض  وهذه أمور تبني لك ىف مواضع أخرى؛ بل ما يعِرض ىف العرض يكون. أوال مث للمتحرك للحركة

مفارقاَ له؛ فيكون أيضا املوجود ىف   منه، وال يصح ِقوامهكالمها ىف موضوع العرض كونَ الشىء ىف شىء، ال كجزء
" ىف""واملوضوع " على""الثاىن؛ فيكون باحلقيقة املوضوِع  موضوع هو موجود ىف موضوع ثان موجودا ىف املوضوع

 املوضوع هو املوضوع الذى هو اجلوهر؛ فإنَّ اللونَ مقولٌ على موضوعات، كالسواد ال يوجب أحدمها أن يكون

هى جواهر فأمثلتها  وأما املوضوعات الىت. لبياض وهى أعراض، والزمانَ موجود ىف احلركة وهى أيضا عرضوا
 .ظاهرة

   
منه شىء عن اآلخر، ال كالوتد  كلُّ ذاتني يحصلَ أحدمها ىف اآلخر حصوال أولياَّ ال يتميز: إىل الرأس فنقول ولنرجع

وقعت إشارة إىل تلك الذات لتناولتهما مجيعا، فأيهما جعل  ائط، ويكون لوىف احلائط، إذ باطن الوتد متربىء عن احل
 فإنه أماِّ عرض ىف صاحبه وإما صورٍة؛ وذلك ألنه إنْ كان صاحبه املتصف به متقوم صاحبه بصفٍة وهيئٍة ونعٍت،

مي صاحبه فهو صورة؛ ىف تقو الذات، وهذا إمنا يتقوم به، فهو عرض؛ وإن كان صاحبه مل يتقوم بعد إال به وله حق
 .وحمل اآلخر يسمى موضوعا ويشتركان ىف أما ىف حمل؛ لكن حمل أحدمها يسمى مادةً،

  الفصل السادس

  "و"فصل 

 كون الشيء عرضاً ووجهاً

  إن شيئا واحدا يكون عرضا وجوهرا من وجهني: يف إفساد قول من قال

والصورة، وظن  ها اإلشكال الواقع ىف الفرق بني العرِضمذاهب عجيبة ىف أمر العرِض واجلوهر دعا إلي وقد نبعث
على ما قلناه وعلى املادة، بل على املعىن  أرباا أن الصورة أيضا ىف موضوع، إذْ كان املوضوع يقال باشتراك االسم

. اخلربنسميه حامال، بل واملوضوِع الذى باحلرى أن نسميه مبتدأ ىف  الذى يعم املوضوع واملادة، الذى باحلرى أن

 يكون هلا استحقاق ألن تكون ىف حاٍل جوهرا، ومن جهة أن اسم الكيفية اسم مشترك كما ومسعوا أن الصورة

فصول اجلواهر كيفيات،  مث إم قد مسعوا أن فصول اجلواهر جواهر، ومسعوا أن. يعرف تفصيله ىف الفلسفة األوىل
فظنوا أن الكيفية، الىت هى املقولة الىت سنذكرها  شتراك،ومل يعلموا أن فصول اجلواهر إمنا تسمى ذا االسم باال

اجلواهر، وكانت هذه الكيفية عندهم عرضا، صارت فصول اجلواهر أعراضا  بعد، تكون مشتملة على فصول
 فصول اجلواهر عندهم أيضا جواهر؛ فكأن الشىء يكون عرضا وجوهرا؛ وأيضا كانت الصورة ىف عندهم؛ وكانت

جوهرا؛ إذ جزء اجلوهر  زٍء منه، فكانت عرضا؛ وكانت ىف اجلوهر املركب جزءا منه، فكانتحامل الصورة، ال كج
األبيض، إذ األبيض جمموع جوهر وبياض،  والبياض أيضا جزء من. جوهر؛ فكان الشىء الواحد جوهرا وعرضا
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شىء؛ فهو فيه إذن اجلزء، فلم يكن فيه حنو وجوِد العرض ىف ال فالبياض موجود ىف األبيض الذى هو جوهر وجود
 فتهوست طبقة وظنت ان شيئا واحدا. موضوعه عرض، إذ هو فيه ال كجزء منه، وسائر ذلك جوهر؛ وهو بعينه ىف

 .يكون جوهرا وعرضا

ونقول أوال إنا نعىن باجلوهر الشئ الذى . فاسدة إن هذا مستحيل فاسد؛ فإن هذه املقاييس كلها: وأما حنن فنقول
موضوع البتة أى حقيقة ذاته ال توجد ىف شىء البتة ال كجزء منه وجودا   أن يكون ىفحقيقة ذاِته توجد من غري

أن يكون  حبيث ال ميكن مفارقته إياه وهو قائم وحده؛ وإن العرض هو األمر الذى ال بد لوجوده من يكون مع ذلك
 يكون هو ىف ذلك الشىء هلا شىء ىف شىء من األشياء ذه الصفة حىت أن ماهيته ال حتصل موجودة إال أن يكون

 .ذه الصفة

وحقيقته مستغنية عن أن يكون ىف شىء من األشياء كوجود الشىء ىف  شىء ذاته: وإذ األشياء على قسمني
 وإذ من. فكل شىء إما جوهر وإما عرض. له أن يكون ىف شىٍء من األشياء ذه الصفة موضوعه، وشىء ال بد

فيه كالشىء ىف املوضوع،  قرة ىف الوجود إىل أن يكون شىء من األشياء هواملمتنع أن يكون شىء واحد ماهيته مفت
البتة هو فيه كالشىء ىف املوضوع؛ فليس شىء  وتكون مع ذلك ماهيته غري حمتاجة إىل أن يكون شىء من األشياء

 .من األشياء هو عرض وجوهر

املركب وهى ىف  ألا إما أن تكون ىف. إن الصورة ليس هلا موضوع البتة هى فيه: شكوك هؤالء فنقول فلنرجع إىل
. بينا أا ليست فيها كالشىء ىف املوضوع وأما ىف املادة فقد. املركب كجزء منه، فليست فيه كالشىء ىف املوضوع

وتعلم أا ليست ىف شىء من . فيه كالشىء ىف املوضوع إال ىف هذين وإذا مل يكن هلا وجود ىف شىء يتوهم أا
 فالصورة ال حتتاج ذاا أن تكون ىف شىء من األشياء كالشىء ىف. كالشىء ىف املوضوع ناألشياء غري هذي

 .املوضوع

صورة ىف النار، ليست، أعىن هذه  فإن الطبيعة الىت هى. فليست الصورة عرضا البتة، بل هى جوهر على اإلطالق
ر ال كشىء ىف موضوع، بل كشىٍء ىف املركب؛ وهى ىف مادة النا الكيفية احملسوسة، وجودها ىف النار كاجلزء ىف

 .مادة
   

ذلك، فإا أيضا  اجلواهر، أعىن الفصول البسيطة الىت ال حتمل على اجلواهر الىت هى مثل النطق وغري وفصول
فإا جزؤه؛ وال ىف اجلنس، فإن طبيعة  ليست ىف شىء من األشياء، كما يكون العرض ىف موضوع، ال ىف النوع

مث ولو كان للجنس طبيعة معينة متقررة تتصور . تعلم ىف موضعه  موضوعة وال مادة هلا، كمااجلنس باحلقيقة ليست
 اجلنس كاملادة الىت إمنا تتقوم بالصورةبالفعل، وكان الفصل كالصورة، فلم يكن عرضا بالفصل من خارج، لكان

االسم؛ فإن الكيفية تقال باشتراك  البتة، وال من املقولة الىت كانت هى الكيفية؛ بل إن قيل له كيفية فهو باشتراك
قوة وكل مبدأ فعٍل وكل شىء حيلى شيئا وخيصصه كيفية،  االسم على أشياء تقع ىف مقوالت خمتلفة، فتسمى كل

وليست املقولة إال واحدا من معاىن االسم املشترك الىت . باشتراك االسم ولو كان كمية أو غري ذلك، وذلك
 .البتة أن يكون متقوما مبوضوعه، فإن االسم املشترك ال يكون جنسااملعىن من شرطِه  سنوضح أن ذلك
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ال كجِزء منه فليس هو عرضا فيه؛  وقوهلم أن العرض ىف املركب هو فيه ليس ال كجزء منه؛ وكل ما هو ىف شىء ال
ت مركبان قياسا واحدا وفيها مقدمات ثالث إذا أضمر وكل ما ليس عرضا ىف شىء فهو جوهر فيه؛ فهو قياسان

 .النتائج

 .املركب، ليس ال كجِزء منه، مسلم صحيح إن العرض ىف: فقوله

فليس عرضا فيه، إن عىن به أن كل ما هو ىف املركب ال ال كجزء  وكل ما هو ىف شىء، ال ال كجِزء منه: وقوله
شىئا   ان يكونإما: وهو فيه، فهو غري مسلم؛ فإنه إذا كان فيه، ال ال كجزء منه، مل خيل منه، ليس ىف نفسه عرضا

وهو فيه؛ وإن مل تكن  ماهيته حمتاجة إىل موضوع ما، فيكون حينئذ فيه ليس ال كجزء منه، ومع هذا هو عرض
يكون هو فيه على أن ذلك موضوعة وهو فيه  وإن مل يعن هذا، بل عىن أنه ال. ماهيته كذلك كان جوهرا وهو فيه

 ىف املركب على أن املركب موضوعة وهو فيه ىف العرض ليس ىف موضوع، فهذا صحيح، فتكون النتيجة أن
 .موضوع

أحدها أن  :الثالثة، وهى أن كل ما كان ىف شىء وليس عرضا فيه فهو جوهر فيه، يفهم منه أيضا معان مث املقدمة
والثاىن أن كل . فهذه مسلمة كل شىء هو ىف شىء، وليس ىف نفسه عرضا، وهو أيضا فيه، فهو جوهر وهو فيه،

فيه كون العرض ىف موضوع، فيجب أن يكون   شىء وليس فيه على أن ذلك الشىء موضوع يكون هوشىء هو ىف
وذلك أنه ليس إذا مل يكن الشىء عرضا ىف الشىء الفالىن، الذى  بالقياس إىل كونه فيه جوهرا، فهذا غري صحيح؛

يكن   فيه فهو جوهر فيه، بل ما مليصري جوهرا فيه؛ فإنه ليس ما مل يكن عرضا ىف شىء هو هو فيه كاجلِزء، جيب أن
ذلك املركب أو شىء آخر معني،  عرضاً ىف نفسه، فهو جوهر ىف نفسه إذ مل يكن اجلوهر ما ليس ىف موضوع، هو

كائناً ىف موضوع ال يثبت أنه ليس ىف شىء من األشياء كائناً  وكونه ليس ىف كذا. بل ما كان ليس ىف موضوع البتة
كان الشىء ليس ىف شىء هو فيه كائناً على معىن كون الشىء ىف موضوع، كان ذلك  ، إذافلو كان. ىف موضوع

اجلوهرية هو أنه  اجلوهرية بالقياس إىل ذلك الشىء، لكان هذا القدر جيعله جوهرا فيه، بل إمنا كان معىن يعطىه
 . موضوعكذا كائناً ىف ليس ىف شىء من األشياء البتة كائناً ىف موضوع، ال أنه ليس ىف شىء

فإن كان ليس ىف شىء : الواجب أن ينظر بعد ذلك فبين أنه إذا مل يكن الشىء ىف كذا كائنا ىف موضوع، كان من
جوهر؛ وإن كان هناك شىء آخر هو فيه كالشىء ىف موضوع، مث مل يكن  من األشياء غريه كائنا ىف موضوع، فهو

  بل على أنه ىف املركب أو ىف اجلنس أو غري ذلك،ىف ألف شىء آخر على أنه ىف موضوع، ىف هذا الشىء، وال

 .فالشىء عرض
   

نفسه كذلك،  اجلوهرية مل تكن ألجل أن الشىء بالقياس إىل شىٍء ما هو ال ىف موضوع، بل ألنه ىف وكما أن
ىف موضوع، بل ألنه ىف نفسه  فكذلك العرضية ليست ألن الشىء بالقياس إىل شىء بعينه هو ىف موضوع أو ليس

ذلك فهو عرض، وإن مل يكن ذلك الشىء هو هذا  اج إىل موضوع ما كيف كان وأى شىٍء كان؛ فإذا كان لهحيت
وإمنا هو عرض . ىف موضوع، فليس مينع ذلك أنه ىف نفسه ىف موضوع الشىء وكان هو ىف هذا الشىء، ال على أنه

 للشىِء أو جوهريا له، فذلك مما يكونيعم العرضية واجلوهرية، أعىن كون الشىء عرضيا  ألنه ىف نفسه ىف موضوع
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أما عرض . وعرضى على هذا االعتبار؛ فإنه إذا أضيف إىل شىء فكان فيه، وكان كالشىء ىف املوضوع فهو عرض
فدلّ ذلك على أنه حمتاج ىف نفسه إىل  فالنّ ذاته قد حصل موجودا ىف موضوع، ألنه موجود ىف هذا املوضوع؛

عرضى فهو أمر له بالقياس إىل هذا املوضوع؛ فإنه بالقياس إىل هذا  وأما.  املوضوعموضوع ما، إذا احتاج إىل هذا
 .له وال جزء من وجوِده فهو عرضى املوضوع غري مقِّوم

وملا اتفق أن كان املوضوع هذا . ألنه لغريه حبال كذا فالشىء عرض ألنه ىف نفسه مفتقر إىل موضوع؛ وعرضى
 ان املعنيان، وإن تالزما ىف هذا املوضع، فاعتبارمها خمتلف، ولكل واحد منهماوهذ .وليس مقِّوما له فهو عرض فيه

الذاتى سواء كان جوهراً  أما للعرض فاجلوهر؛ وأما للعرضى فاجلوهرى؛ أى. مقابل آخر بوجه من وجوه املقابلة
ض ىف شىء ال ال كجزء فإذا كان العر. ملا هو فيه بعد أن يكون مقوما. كاحليوان لألنسان أو عرضا كاللون للسواد
 .وليس جوهراً بل كجزء، وهو مقوم له، فهو جوهرى فيه

يسمى جوهرا؛ فيكون لفظ اجلوهر الذى  ومعىن اجلوهرى الذاتى؛ فإن ذات كل شىء، كان عرضا أو جوهرا، فقد
 وضعناه مقابل العرض حىت يكون اجلوهرى منسوبا إىل ذلك نسب إليه اجلوهرى ليس يدل على املعىن الذى

 فهؤالء كأم أخذوا اجلوهر واجلوهرى واحدا، فقالوا. فيكون اجلوهرى مكانَ الذاتى اجلوهر؛ بل يدل على الذات

 .الشىء الذى هو فيه كذا جوهر ىف كذا، والشىء ليس جوهراً بالقياس إىل شىء، وإن كان جوهريا بالقياس إىل

شىء هو فيه مل خيل إما أن يكون فيه على أنه ىف  ىلإنه لو كنا قلنا إن الشىء إذا قيس إ: ونقول من رأس أيضا
يكون؛ فإن كان فهو عرض، وإن مل يكن كذلك، وهو فيه، فهو جوهر فيه،  موضوع، أى على أنه موضوعه، أو ال

موضوع  إن الشىء إذا كان ىف نفسه غري مفتقر إىل: صحيحا؛ لكنا لسنا نقول هكذا، بل نقول لكان هذا املذهب
حمتاجا إىل موضوع يكون فيه، أى   هو فيه، إن كان ىف شىء أو غريه فهو جوهر، وإن كان ىف نفسهالبتة، هذا الذى

وأظن أن من مسع هذا مث ثبت على أن شيئا واحدا . عرض شىء كان هذا املوضوع، كان هذا أو آخر غري هذا فهو
 .اإلنصاف يكون جوهرا وعرضا فقد خلع

  متت املقالة األوىل

 املقالة الثانية

وبالقوة معه على حتديد النوع الذى يضافيه، من غري أن   الفن الثاىن من اجلملة األوىل اجلنس حدا نبهت ىف آخرهمن
-  من حيث هو مضاف-جعلته بالفعل  وأما شرح هذا التدبري ىف احلدود الىت للمتضايفات، وأنه مل . جزء حده 

اآلخر،   املتضايفني من خاصية القول بالقياس إىلهكذا، وكيف حيصل معه مراعاة ما لكل واحد من ينبغى أن يكون
 .فسترى ذلك ىف مكان آخر

  الفصل العاشر

  فصل" ى"
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 يف النوع ووجه انقسام الكلي إليه

   
نقلته الفالسفة اليونانيني  أيضا قد يقال ىف لغة اليونانيني على معىن غري معىن النوع املنطقى؛ فإنّ اللفظ الذى والنوع

عند اليونانيني على معىن صورة كل شئ وحقيقته الىت  وع املنطقى، كان مستعمال ىف الوضع األولفجعلته ملعىن الن
وماهيات لألشياء الىت حتت اجلنس، خيتص كل واحد منها ا، فسموها، من حيث  له دون شئ آخر، فوجدوا صورا

النوع مطلقا كانت   املنطقى، ولفظةَوكما أَنَّ لفظة اجلنس كانت تتناول املعىن العامى واملعىن. أنواعا هى كذلك،
أحدمها أعم واآلخر : تتناول عند املنطقيني معنيني تتناول املعىن العامى واملعىن املنطقى، فكذلك لفظة النوع املنطقى

يرونه مضايفا للجنس، وحيدونه بأنه املرتب حتت اجلنس، أو الذى يقال عليه  فإما املعىن األعم فهو الذى. أخص
ما، نوع األنواع،  وأما املعىن اخلاص فهو الذى رمبا مسوه باعتباٍر. غريه بالذات، وما جيرى هذا ارى اجلنس، وعلى

املعىن يقال له نوع باملعىن األول؛ إذْ الخيلو  فهذا. وهو الذى يدل على ماهية مشتركة جلزيئات الختتلف بأمور ذاتية
 . الثاىنله نوع باملعىن ىف الوجود من وقوعه حتت اجلنس؛ ويقال

مضاف إىل اجلنس، وباملعىن الثاىن غري مضاف إىل اجلنس؛ فإنه  وهو باملعىن األول! وبين املفهومني فرق، وكيف ال 
مقوال  مقوال على كثريين خمتلفني بالعدد ىف جواب ماهو، إىل أن يكون شئ آخر أيضا أعم منه الحيتاج، ىف تصوره

 .عليه

وذلك ألنه ليس مقوما له؛ إذ قد جيوز ىف التوهم  كاجلنس مبعىن النوع بالوجه الثاين،ومعىن النوع بالوجه األول ليس 
الصفة نوعاً بالصفة الثانية؛ إذ الميتنع يف الذهن أن نتصور كليا هو رأس ليس  أن اليكون الشئ الذى هو نوع ذه

هذه  محله هكذا وعلىوما كان . آخر، وهو مع ذلك ليس مما ينقسم بالفصول، كالنقطة عند قوم حتت كلى
يكن جنسا، بل إنْ كان البد فهو   ذاتيا، وما مل يكن ذاتيا مل- كما علمت -الصورة، وجاز رفعه ىف التوهم، مل يكن 

املفهوم من كونه نوع األنواع هو املفهوم من كونه نوعاً، مبعىن  وقد يقال هلذا نوع األنواع؛ وليس. عارض الزم له
 فإن النوع املطلق له. فني بالعدد ىف جواب ماهو، وكيف ومن حيث هو نوع األنواعخمتل أنه مقول على كثريين

الوجهني هو ىف اصطالح  مث لست أحقق أنَّ أى. كاجلنس وداخل ىف حتديده، وهو به مضاف إىل أنواٍع فوقه
اد، مث ملا عرض له أَنْ كان هو إىل هذا املطلق على األفر املنطقيني أقدم؛ فإنه اليبعد أن يكون أول نقل اسم النوع إمنا

 .العام ذه الصفة نوعية عليه عام آخر، مسى كونه حتت

يقسم احليوان قسمة أولية ويقسم اجلسم قسمة لكنه ليس  لكن رمبا مل تكن قسمته له أوىل؛ فإن الناطق وغري الناطق
 مع ذلك فإن الغري الناطق الذى حتتو. مامل يكن حيوانا، مل يستعد لالنفصال بالنطق يقسمه قسمة أولية؛ فإن اجلسم

وإذا أقيمت العجمة مقامه، مل يتم  احليوان اليبعد أن يدل عليه بالعجمة، وإن مل تكن العجمة باحلقيقة فصال مقوما؛
كل حيوان إما ناطق وإما أعجم، وتقف عنده؛ وال  :ا قسمة اجلسم كما متت قسمة احليوان؛ فإنك تقول

فإن قسمت . عنده؛ ألن النبات واجلماد جسم وليس بناطق وال أعجم  وإما أعجم، وتقفكل جسم إما ناطق:تقول
: قولنا ناطق قسمة يكمل معها الكالم، مل يكن غري الناطق داال على املعىن الذى نقصد إليه ىف اجلسم إىل ناطق وغري
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 .حيوان غري ناطق

ن مقسمة ملا فوقه قسمة أولية وال قسمة مستوفاة؛ تك فيجتمع من هذا أن الفصول املقسمة للجنس األسفل، رمبا مل
 مثل اجلسِم ذى النفِس احلساِس، فإن. األكثر من األمر، التقسم ماحتت، بل تقومه والفصول املقسمة ملا فوق، ىف

 .احلساس اليقسم شيئا من أنواع اجلسم ذى النفس
   

يكون  جودا حبسب املشهور، وذلك حيثيوجد ىف بعض املواضع فصول تقسم ما فوق وما حتت معا و لكنه قد
أولية، ويقسم أيضا باملائِت وغري  للجنس فصول قريبة متداخلة، فإن احليوان يقسم بالناطِق وغِري الناطِق قسمة

والسابح والطائر، فإذا ابتِدئ فَقُسم بأحِد هذه الوجوه، حىت كان  املائِت قسمة قريبة أولية، وكذلك يقسم باملاشى
املائت؛ وإذا  وغري ناطق، أمكن أن يقسم احليوان الناطق من القسمني باملائت وغري املائت وغري ن ناطقمثال حيوا

وغري الناطق؛ ومع ذلك فإن القسمة بالناطق  ابتِدئ فقسم باملاشى والسابح والطائر، أمكن أن يقسم املاشى بالناطق
ملائت وغري املائت؛ والقسمة باملائت وغري املائت كان شئ قبل القسمة با وغري الناطق كان جيوز أن تواىف اجلنس أول

وغري املائت، مث  فما كان يبعد أن يقسم احليوان إىل املائت. اجلنس قبل القسمة بالناطق وغري الناطق جيوز أن تواىف
 .يقسم املائت إىل الناطق وغري الناطق

  الذاتية أو من اللوازم ؟ وكذلك هل املاشىهل املائت وغري املائت من الفصول: أنه وقد بقى ههنا شئ واحد وهو

اللوازم  وما ذكر معه من ونظائره هى من الفصول الذاتية أو من اللوازم ؟ وإن كان املائت وغري املائت واملاشى
احلقيقية ؟ لكن هذا النظر مما خيلق أن التفى به صناعة  الغري املقومة، فهل ميكن هذا التداخل ىف الفصول الذاتية

 .موضعه طقى، فليؤخر إىلاملن

مقومة، فال يبعد أن يقع ىف األوهام أن اجلنس  واألجناس العالية قد تبني من أمرها أا الجيوز أن يكون هلا فصول
لكن احلق هو أن األجناس العالية . الكثرة ىف جامع حيوج إىل فصل بعده العاىل واحد؛ ولو كان كثريا الحنصرت

إن : فنقول هذه األجناس وضعا، مث نبحث عن أمرها مبا حيوج إليه هذا النظر من البحثأوال ولنضع  كثرية؛ فلنبدأ
إما أن تدل على : فإا. أحد هذه العشرة مجيع املعاىن املفردة الىت يصلح أن يدل عليها باأللفاظ املفردة الختلو عن

: إما أن تدل على كيفية، كقولناذو ذراعني؛ و: كمية، كقولنا إنسان وشجرة؛ وإما أن تدل على: جوهر، كقولنا

 ىف السوق؛ وإما أن تدل على مىت،: أب، وإما أن تدل على أين، كقولنا: إضافة، كقولنا أبيض؛ وإما أن تدل على

على اِجلدة وامللك،  جالس وقائم؛ وإما أن تدل: كان أمس وعام أول؛ وإما أن تدل على الوضع، كقولنا: كقولنا
ينقطع عن أشياء : وإما أن تدل على ينفِعل، كقولنا يقطع؛: ما أن تدل على يفعل كقولنامنتِعل ومتسلح؛ وإ: كقولنا

واملقول ىف جواب ما هو قد خيتلف بالعموم واخلصوص فيكون بعضها أعم وبعضها  :مث نقول.  جوابا-كثرية ما هى 
قسمة  نوع فهناك يقسمفإذا وجدنا ال. املقولني ىف جواب ما هو جنس لألخص، وأخصهما نوع لألعم أخص، فأعم
وإما أن ال يكون ذلك من شأنه،  إنه ال خيلو إما أن يكون النوع من شأنه أن يصري جنسا لنوع آخر،: أخرى فنقول

طبيعةُ النِوع متحصلةَ فيه، والنوع باملعىن اآلخر يدخل فيه  فهذه القسمة تنتهى إىل اخلمسة انتهاًء ظاهرا، وتكون
 .م تكن كذلكاألوىل فل وأما القسمة. بوجه
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إنّ كل لفظ : القسمة األوىل، وذلك ألم يقسمون هكذا وأما القسمة املشهورة الىت هلذه اخلمسة، فهى أقرب من
كثري، والدال على الواحد هو اللفظ الشخصى، وأما الدال على الكثري فإما أن  مفرد إما يدل على واحد أو على

بالنوع إما أن يكون ذاتيا،  والدال على كثريين خمتلفني. تلفني بالعددكثريير خمتلفني بالنوع، أو كثريين خم يدل على
. جواب ما هو، وإما أن يكون ىف جواب أى شىء هو وإما أن يكون عرضيا؛ فإن كان ذاتيا، فإما أن يكون ىف

وأما . جواب ما هو جنسا، والدال عليه ىف جواب أى شىء هو فصال فيجعلون الدال على كثريين بالنوع ىف
وهو  إن الدال على كثريين خمتلفني بالعدد إما أن يكون ىف جواب ما هو،: مث يقولون. العام عرضى فهو العرضال

 .النوع، وإما ىف جواب أى شىء هو، وهو اخلاصة
   

إمنا دخل فيها من الفصول  القسمة منهم قد فاا النوع باملعىن املضاف، وفاا طبيعة الفصل، مبا هو فصل؛ بل فهذه
فصل؛ إذ ليس كل فصل كذلك، على ما سيتضح  مل على أنواع كثرية، وليس ذلك هو طبيعة الفصل، مبا هوما حي

يراعوه ومل يفطنوا له، فليس ميكننا أن جنعل ذلك عذرا هلم، اللهم إال  لك، إال أن يراعى شىء ستعرفه، وتعلم أم مل
يكون إال   فيها بني اخلاصة وبني الفصل الذى الوأيضا فإن هذه القسمة مل يفرق. األول راعاه أن يكون املعلم

اخلاصة مبا هى خاصة للنوع، بل مبا هى  للنوع، وفاا اخلاصة الىت هى خاصة نوع متوسط بالقياس إليه، فلم يوردوا
 .أخريا خاصة لنوع أخري، كما مل يوردوا النوع إال نوعا

  الفصل احلادى عشر

  فصل" يا"

 يف تعقب رسوم النوع

أما النوع باملعىن الذى ال إضافة فيه إىل اجلنس، فقد  : اآلن حال احلدود الىت هى مشهورة للنوع فنقولفلنتحقق
 املقول على كثريين خمتلفني بالعدد ىف جواب ما هو؛ وذلك ألن اجلنس والعرض العام ال :وفوا حده، إذ حدوه بأنه

بالعدد؛ إذ جيب أن يفهم  ، ال على كثريين خمتلفنييشاركانه؛ أذ كل واحد منهما مقول على كثريين خمتلفني بالنوع
ذلك فقط؛ ألنك إن مل تفهم ذلك، مل يكن كونه مقوال  مقول على كثريين خمتلفني بالعدد، أنه مقول على: من قوهلم

 بالنوعمن كونه مقوال على كثريين خمتلفني بالنوع؛ فإنَّ املقولً على كثريين خمتلفني  على كثريين خمتلفني بالعدد مانعا

إمنا ملا ال يقال إال كذلك،  فإذا علمت إَنَّ التخصيص ذا االسم. على كثريين خمتلفني بالعدد. قد يكون أيضامقوال
فانه ليس .فهذا ما يفرق بينه وبني اجلنس والعرض العام .خرج ما يقال على كثريين خمتلفني بالنوع من مفهومه

 دمها بذاته واآلخر بغريه، وال يكون ذلك فرقا بينه وبني ذاته، إال أنله معنيان أح يستحيل أن يكون الشىء الواحد

 .بغريه يقال إنه من حيث له املعىن الذى بذاته غريه من حيث له املعىن اآلخر الذى له

هذا املوضع؛ وال ميكنهم أن يدلوا على  وهم مل يسلكوا ىف هذا املوضع هذا السلوك؛ وال هذا مما حيسن أن يعترب ىف
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فإم ال ميكنهم أن حيصلوا معىن يدلون عليه بالوجود ىف أحدمها هو غري  يني املختلفني البتة بشىء غري الوجود،املعن
اآلخر بغريه؛ بل  ىف اآلخر حىت يعودوا فيضيفوا إىل أحدمها من خارٍج بذاته وإىل. يدلون عليه بالوجود املعىن الذى

 .الذهن مبفهوم حمصٍل عنداحلق هو أن األشياء تشترك ىف الثبوت والوجود 

ِفكِره عن الغرض إىل غريه؛ ولوال هذا ملا صح  وهذا بني بنفسه ال ميكن أن يبين؛ ومن ينكره فهو يغلِّط نفسه بإزالة
كل واحد من طرىف النقيض كان يكون أشياء كثرية، ومل يكن باحلقيقة  أن الشىء ال خيرج عن طرىف النقيض؛ فإن

 .د ىف مجيعها معىن واحد ىف املفهومالوجو طرفا واحدا؛ بل

على هذه العشرة وقوع االسم املتفق؛ وليس أيضا وقوع االسم  وإذا كان كذلك، مل يكن وقوع اسم الوجود
وأنت تعلم . ىف هذه العشرة ليست حاال واحدة بل الوجود لبِعضها قبل ولبعضها بعد املتةاطىء؛ فإن حال الوجود

 .د لبِعضها أحق؛ ولبِعضها بأحقاجلوهر قبل العرِض؛ والوجو أن
   

أضعف؛ فإنّ  أن املوجود بذاته أحق بالوجود من املوجود بغريه، واملوجود لبعضها أحكم، ولبعضها فأنت تعلم
كالزمان وأن ينفعل؛ فليس وقوع الوجود  وجود القار منها، كالكمية والكيفية أحكم من وجود ما ال استقرار له،

. األجناس على أنواعها الذى هو بالتواطؤ احملض؛ فهو إذن غري جنس احدٍة كوقوع طبائععليها وقوعا على درجٍة و

ولذلك ما  .يكن أيضا جنسا؛ فإنه غري دال على معىن داخٍل ىف ماهيات األشياء؛ بل أمر الزم هلا ولو كان متواطئا مل
ية داخلة ىف معىن املثلث؛ حىت الشكل إذا تصورت معىن املثلث فنسبت إليه الشكلية ونسبت اليه الوجود، وجدت

يكون قبل ذلك شكال؛ فكما تتصور معنىاملثلث ال ميكن إال  يستحيل أن تفهم املثلث أنه مثلث ِإال وقد وجب أن
ولست حتتاج ىف تصِورك ماهية املثِلث أن . جيب مع ذلك أن تتصور أنه موجود أن تتصور أنه شكل أوال؛ وال

يتقوم به  فالشكل للمثلث ألنه مثلث وداخل ىف قوامه؛ فلذلك. صور أنه شكلموجود كما حتتاج أن تت تتصور أنه
فلذلك ميكنك أن تفهم ماهية املثِلث  خارجا وىف الذهن وكيف كان؛ وأما الوجود فأمر ال تقوم به ماهية املثِلث؛

وال . سممكن الوجود ىف الشكل األول من كتاب أوقليد وأنت شاك ىف وجوده حىت يربهن لك أنه موجود أو
 شكليته؛ فما كان مثل الشكلية فهو من املعاىن املقوِمة للماهية؛ وما كان مثل الوجود ميكنك لذلك أن تفعل ذلك ىف

للمثِلث من خارج؛ ولذلك  ولو كان الوجود ال يفارق ىف ذهنك أيضا املثلث لكان أمرا الحقا. فليس مقوما للماهية
شكال؛ وال يستحيل أن يطلب ما الشىء الذى جعل  مثلثا أو املثلثيستحيل أن يطلب ما الشىء الذى جعل املثلث 

 .خارج املثلث موجودا ىف الذهن أو ىف

فليس مقِّوما ذاتيا؛ وإن كان قد يكون من  فالذاتى للشىء ال يكون له بعلٍة خارجة عن ذاته؛ وما يكون بعلٍة خارجٍة
والعرض فرق، وال يكون بينه وبني الشخص فرق، إال أن املاْهية، واخلاصة  العِرضى ما حصوله ليس بعلٍة خارجٍة عن

 .كلى ذه الصة؛ وأيضا فإنه ال يكون بينه وبني فصل اجلنس فرق نضمن أنه
   

وإمنا يتم حسنه بأن  إنَّ النوع هو أخص كليني مقولني ىف جواب ما هو، فقد أحسن حتديد النوع؛: حد وقال والذى
إذا تدربت باألصول واملواضع املقررة   مقول ىف جواب ما هو؛ تعلم ذلكإنه الكلى األخص من كليني: يقال
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وال يصلح أن ينقلب باعتباٍر آخر نوعا؛ إذ ال يكون فوقه جنس  اجلنس منه ما يكون جنسا،: فنقول اآلن. للحدود
 ه ما يكون نوعاوكذلك النوع من. أن يكون نوعا باعتبار آخر إذ يكون فوقه جنس أعم منه أعم منه؛ ومنه ما يصلح

باعتبار آخر؛ إذ ال  وال يصلح أن ينقلب جنسا؛ إذ ال يكون حتته نوع أخص منه؛ ومنه ما يصلح أن ينقلب جنسا
بنوع ألبتة، وجنس متوسط هو نوع  جنس عال ليس: فنرتب للجنس مراتب ثالثا. يكون حتته نوع أخص منه

نوع سافل : وكذلك يكون ىف باب النوع. جنس وجنس وحتته أجناس، وجنس سافل هو نوع وجنس ليس حتته
عال حتت جنس األجناس الذى ليس بنوع ألبتة، ونوع متوسط هو  ليس حتته نوع ألبتة، فليس جبنس ألبتة، ونوع

 واملثال املشهور هلذا هو من مقولة اجلوهر؛ فإنَّ اجلوهر جنس ال جنس فوقه، وحتته وجنس وجنسه نوع؛ نوع

احليوانُ الناطق، وحتت  و النفس؛ وحتت اجلسم ذى النفس احليوان، وحتت احليوِاناجلسم، وحتت اجلسم اجلسم ذ
واجلوهر هو جنس . وأشكاهلما هى األشخاص احليوان الناطق اإلنسان، وحتت اإلنسان زيد وعمرو، فزيد وعمرو

أنواع متوسطة؛ األنواع، إذ ليس حتته نوع؛ وما بينهما أجناس و األجناس، إذ ليس فوقه جنس؛ واإلنسان هو نوع
النفس،  حتتها أجناس،وبالقياس إىل ما فوقها أنواع؛ فإنّ اجلسم نوع اجلوهر وجنس للجسم ذى فإا بالقياس إىل ما

اجلسم ذى النفس وجنس للحى  واجلسم ذو النفس نوع اجلسم وجنس احلى؛ ألنه يعم النبات واحلى، واحلى نوع
نوع احلى وجنس اإلنسان؛ ألنه يعم اإلنسان والَملَك؛   واحلى الناطقالناطق ألنه يعم احليوانات العجم واإلنسان،

السافل، واجلوهر هو اجلنس العاىل،واجلسم وما يليه هو اجلنس املتوسط، ويكون  فيكون احلى الناطق هو اجلنس
توسط، النوع امل النوع العاىل، ويكون اإلنسان هو النوع السافل، ويكون اجلسم ذو النفس وما يليه اجلسم هو

وبأنه ال يقاس إىل ما فوقه يكون جنسا ليس  ويكون اجلوهر بالقياس إىل ما حتته جنس األجناس واجلنس العاىل،
نوع األنواع والنوع السافل، وأما بقياسه إىل ما حتته فهو أنه نوع ليس  بنوع، ويكون اإلنسان بالقياس إىل ما فوقه

املعلوم، وقياس إىل ما  س إىل ما حتته من حيث هو خممول عليها احلملَقيا: وقياسه إىل ما حتته على وجهني جبنس،
احلمل يفيده معىن النوعية غري املضافة إىل اجلنس، وهو  وقياسه إىل ما حتته من حيث. حتته باعتبار أا ليست بأنواع

جبنس،   نوع األنواع، ونوع ليسفهو: وأما قياسه باالعتبار اآلخر فيفيده أنه نوع ليس جبنس .املعىن الثاىن مما ذكروه
هذه الثالثة، والثالثة إما أن   وإذ ال مذهب غري- وإن تالزمت -ونوع باملعىن املذكور؛ ومفهومات هذه الثالثة 

د حبدحإن : وكذلك احتج هؤالء وقالوا.العرض؛ فهذا القول ال يعتد به جتعل الزمان جوهرا؛ وإما أن جتعله حبيث ي
 األين؛ فإن الكون ىف السوق معىن واحد، ويشترك فيه كثريون، فال يصلح أن يكون كل اولحد العِرض ال يتن

هو هذا اجلواب نفسه؛  لكن اجلواب عن ذلك. واحٍد منهم موضوعا له؛ وال اجلملة، وإال ملا وِصف به إال اجلملة
 بل هو من قبيل املكان العام، فتمتنع الشركة فيه، فإن السوق، وإن كان واحدا للجميع، ألنه ليس املكان احلقيقى

على أم إن مثلوا . اآلخر؛ إذ ليس السوق أينا؛ بل السوق من مقولة اجلوهر فإن لكل واحٍد كونا فيه خيصه دون
كان وال بد، فهو  إمنا األين، إن. املكان الذى هو من مقولة العرض مل ميكنهم أن جيعلوا فيه عدة أشياء للمكان

األخرى بالنوع وختالفه بالعدد؛ واعتبارنا   من الذين ىف السوق نسبة ختصه توافق النسبةالنسبة إىل السوق؛ ولكل
 .بالنوع ههنا بالواحد بالعدد دون الواحد
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إن : وقالوا أيضا .إن املضاف ليس يوجد إال ىف موضوعني، فليس موجودا ىف شىء، ولكن ىف شيئني: أيضا قالوا
أما املضاف فليس على : والالبس؛ فنقول موضوعني، ألن موضوعه السالحالتسلح معىن ال ىف موضوع، إذ هو ىف 

شيئني قد ال مينع كونه ىف كل واحد منهما؛ وإذا كان ال مينع كونه ىف  أما أوال فألن كون الشىء ىف. ما مخنوا فيه
األب  أن كونىف شىء واحد فقط؛ كما : فليس كونه ىف شيئني رافعا كونه ىف شىء؛ فإنه مل يقل كل واحد منهما،

نعم ىف . كونه مقوال على كل واحد أبا البنني ال مينع كونه أبا البن واحد؛ وكون احليوان مقوال على أشياء ال مينع
أن يكون ىف الواحد مع تلك الكثرة؛ فهنالك ال يكون  بعض األشياء قد يكون الوجود ىف الكثرة حبيث ميتنع

 .واحد املوجود ىف أشياء موجوداً ىف شىء

األجزاء أن الكل يكون ىف أشياء  فرق بني املوجود ىف موضوع من جهة أنه موجود ىف شىء وبني كون الكل ىفوال
موضوع فليس يبعد أن يكون موجودا ىف موضوعات؛ ولكنه  وأما املوجود ىف. وال يكون ىف شىء واحد منها البتة

ن كان ما ذهبوا إليه، من أمر وجود إضافة فهذا إ. منها؛ وال متانع بني احلالني يكون مع ذلك ىف موضوع موضوع
ذلك، وسنبني  وأما احلق فسينكشف عن خالف. بالعدد مشتركة بني متضايفني اثنني بالعدد، مذهبا صحيحا واحدة

 .كيفيته ىف مواضع نتكلم فيها ىف املضاف

 وصف ا املتسلح، فيقالفيه فاجلواب عنه أن التسلح نسبة وحالة لالبس عند السالح ي وأما التسلح وما تعلقوا به

إىل الغري، فليس جيب أن  فالتسلح، وإن كان بالنسبة. إنه متسلح بتسلح هو وصف له؛ وإن كان بالنسبة إىل غريه
فال معونة ملثل هذه اهلذيانات ىف أن يقال . إىل الشىء ففرق بني الوجود ىف الشىء وبني النسبة. يكون ىف ذلك الغري

 .احلق هو أن العرض ليس جبنس نإن العرض ليس جبنس، وإن كا

البياض والسواد وعلى طبائع سائر األعراض؛ بل على  لكنهم قالوا شىئا آخر وهو أن العرض ال يدل على طبيعة
ذاته تقتضى هذه النسبة؛ واجلنس يدل على طبيعة األشياء وماهيتها ىف أنفسها،  أن له نسبة إىل ما هو فيه وعلى أن

تدل على أن الشىء  والدليل على ذلك أن لفظة العرضية إما أن. وهذا قول سديد. لنسبةيلحق ماهياا من ا ال ما
ذاته حبيث ال بد له من موضوع؛ فهذا  موجود ىف موضوع، فتكون داللته على هذه النسبة؛ أو تدل على أنه ىف

وضع أمر غري مقِّوٍم أكثر األعراض مثل الكيفية والكمية وال أيضا معىن عرضى؛ وذلك ألن نسبة هذا املعىن إىل
يكون كذلك  إليه إال مبقارنة أمر جيعله مشاراً إليه؛ وكذلك ىف العقل ال. تتمثل مدركة مفهومة ملاهياا، ألن ماهياا

عاما حىت يكون ذات واحدة باحلقيقة هى  إال بأن يِلحق به العقلُ معىن خيصصه، مث ال يعرض له من اخلارج أن يكون
كان هو بعينه موجوداً ىف كثريين؛ وأما ىف الذهن فقد يعرض هلذه   األعيان اخلارجة أَنْحيوان، وقد عرض له ىف

إىل ِعدٍة  املعقولة أَنْ جتعل هلا نسب إىل أمور كثرية، فيكون ذلك الواحد بعينه صحيح النسبة الصورة احليوانية
 فيكون هذا العارض -فلصناعٍة أخرى  ك فأما كيف ذل-تتشاكل كل فيه، بأن حيمله العقل على واحٍد واحٍد منها 

هلذا العموم كاخلشب مثال لعارض يعرض له من شكل أو غريه،  هو العموم الذى يعرض للحيوانية، فيكون احليوان
الثوب ىف نفسه معىن، واألبيض معىن، ويتركبان فيكون هناك معىن آخر مركبا منهما؛  وكالثوب األبيض، فيكون

فيسمون معىن اجلنس جنسا  . معىن، وأنه عام أو جنس معىن، وأنه حيوان ِجنسى معىناحليوان هو ىف العقل كذلك
جواب ما هو، من غري أن يشار إىل شىء هو حيوان أو  منطقيا، ومفهومه أنه املقول على كثريين خمتلفني بالنوع ىف
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 خشب، فإذا عقل معه ذلك عقل معقول ال حيتاج معه أن يعقل أنه ثوب وأنه غري ذلك، مثل أن األبيض ىف نفسه له
معقوله يلحقه  األبيض؛ وكذلك الواحد ىف نفسه له معقول، فأَم أنه إنسان أو شجرة فهو أمر خارج عن شىٌء يلحقه

 .فاجلنس املنطقى هو هذا. أنه واحد
   

ة، فإنه إذا حصل ىف للجنسي الطبيعى فهو احليوان مبا هو حيوان، الذى يصلح أن جيعل للمعقول منه النسبة الىت وأما
يفرض متصورا من زيد هذا، وال للمتصور من إنسان،  الذهن معقوال، صلُح أن تعقل له اجلنسية، وال يصلح ملا

إذا تصور  املوجودة ىف األعيان تفارق ذا العارض طبيعةَ األنسانية وطبيعةَ زيد؛ إذْ هو حبيث فتكون طبيعة احليوانية
ذه الصفة، الىت هى اجلنسية؛ وليس له خارجا إالصلح أن يلحقه عموم  اجلنس : فقوهلم. الصلوح هلا حبال

ىف الذهن جنسا، وليس هو ىف الطبيعيات جبنس؛ وألنه  الطبيعى، يعنون به الشىء الطبيعى الذى يصلح أن يصري
عىن باسم، وأن يجعل ذلك لالسم الطبيعية ذا املعىن، فال يبعد أن خيصص هلذا امل خيالف ىف الوجود غريه من األمور

املعقول من جنس طبيعى؛  وأما احليوان اجلنسى ىف العقل، فهو. اسم الشىء الذى يعرض له حبال وهو اجلنسية من
هى أيضا جنس معقول، ولكن من حيث إا شىء من  وأما اجلنسية املعقولة اردة، فمن حيث هى مقررة ىف العقل،

منطقى؛ وليس؛ وِإنْ مل يكن هلذا الذى هو منطقى وجود إال ىف العقل، جيب   فهو جنساألشياء يبحث عنه املنطقى،
أنه عقلى، هو غري املفهوم  املفهوم من أنه عقلى هو املفهوم من أنه منطقى؛ وذلك أنَّ املعىن الذى يفْهم من أَنْ يكون

زم ومقارنٌ للمعىن الذى يفهم من أنه منطقى ليس أنه عقلى ال من أنه منطقى؛ وذلك أَنَّ املعىن املفهوم الذى يفهم من
واآلخر  أحدمها أنواعه من حيث هو جنس،: فاجلنس املنطقى حتته شيئان. اختالف اعتباريهما هو هو، إذْ قد بان لك

عال وجنس سافل، فهو يعطى كلَّ  أنواع موضوعاته الىت يعرض هلا؛ أما أنواعه، فألن اجلنس املطلق أعم من جنٍس
يقال لكل واحد منهما إنه جنس، ويحد حبد اجلنس؛ وأما أنواع  د مما حتته من األجناس املتقررة حده وامسه؛ إذْواح

امسه وال حده؛ كذلك ليس كونه ىف مكان؛ الذى هو نسبة طرف واحد؛ هو نفس كون  موضوعاته فال يعطيها
. للحاوى واحملوى  تصري النسبة شاملة للطرفني،مقولة بالقياس إىل غريه؛ بل هو موضوع لذلك من حيث ماهيته

 .كالتنبيه غري حمصل وهذا إمنا يتضح لك ىف باب املضاف حقيقة االتضاح؛ وأما ههنا فهو شىء

فيشبه أن يكون يعىن ذا مقولة يفعل وينفعل، فتكون  واألطراف الىت تأخذ من الكيفية شيئا،: وأما قول القائل
 ويشبه. الفعل واالنفعال، ويكون الطرفان النسبتني اللتني للفاعل واملنفعل إليهما وق إليهيس الكيفية هى األمر الذى

 .الشكل أيضا أن يكون يعىن مع هذين الوضع أيضا، وذلك بسبب أن الوضع يلزمه الشكل أو يلزم

 واألخذ من .املوضع على معىن حمصل وأنت تعلم أن هذا الكالم متشوش جدا؛ فإن لفظة األطراف ال تدل ىف هذا
متواطئا فيه؛ وال أيضا يدل بالتشكيك؛ وإن كان خييل شيئا؛ فإن من  الكيفية شىئا هو لفظ متشابه ال جتد حتته معىن

يوجد  النسبية الىت ال تتفق ىف النوع، إذا وقع عليها اسم أن يكون على سبيل التشكيك، فقلما أفضل أحوال املعاىن
 .األطراف املوضع؛ إذ األخذ ليس له مفهوم حمصل، والفيها تواطؤ صرف، وخصوصا ىف مثل هذا 

ما، كانت هذه األمور جواهر وكمياٍت  واألمور الىت هلا إىل الكيفية نسبة: ولو أن قائال أصلح هذا اللفظ فقال
والكميات تدخالن ىف مقولٍة غري مقولتهما بسبٍب عارض يعرض  عرض هلما نسبة إىل الكيفيات؛ فتكون اجلواهر
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 وما دخل ىف مقولة بالعرض فليست املقولة جنسا له وال هو نوع من. املقولة بالعرض ون دخوهلما ىف تلكهلما فيك

األشياء فيها على أا أنواع هلا؛  وإمنا يأخذ املقوالت ىف هذا املوضع على أا أجناس؛ وإمنا يبحث عن دخول. املقولة
فإن مل يعِن هذا وِعىن نسبة اجلوهر . ولة ىف مقولة أخرىأنواع مق وأما على سبيل غري ذلك فال مينع أن تدخل بعض

 إن كان إىل الكيفية ال إىل ذات اجلوهر والكمية، فليست الكيفية أوىل ذا التخصيص من والكمية أو شىء آخر،

لنسبة ويلزم حينئٍذ أن جتعل ا ومل جتعل للنسبة إىل الكميات أيضا مقولة ؟: على أن ملطالٍب أن يطالب فيقول. الكمية
 .فإنه قد ميكن أن يفرض إىل املقولة، الىت هى نسبة، نسبة إىل كل مقولة مقولة، فتتضاعف املقوالت بل ال تتناهى؛

   
باطل؛ فإن التسخن  وما قالوه.إن االنفعال هى الكيفية ال غري؛ فليس التسخن غري السخونة: آخرين قالوا وإن قوما

تسخنه تلك السخونة، بل تسخنه إمنا هو  ه ىف كل آٍن سخونة، فليسهو سلوك إىل السخونة، فإن كان املتسخن ل
ولو كان التسخن هو .التسخن هيئٍة غري قارة والسخونة هيئة قارة وباجلملة فإن. بالقياس إىل سخونٍة مطلوبة

كل  .هاملطلق هو الكيفية؛ فكان طلب الكيفية كيفية؛ فكان الطالب طالبا ملا هو موجود ل السخونة، لكان التكيف
أن اليكون التكييف  فإن كان التكيف ليس كيفية، فباحلرى. هذا باطل فاسد؛ وسيتضح لك ىف العلم الطبيعى

كان التسخني سخونة لكان كل ما يسخن  ولو. والتكييف هو الفعل؛ فباحلرى أن اليكون الفعل كيفية. كيفية
عترب ذلك بالِعشق؛ فإنه، كما تعلم من أمره، وا. هذا غري واجب يتسخن وكان كل ماحيرك يتحرك، وستعلم أن

 .حركة حيرك وليست فيه

وستعلم ىف العلوم الطبيعية أن  .إن مقولة أن يفعل وأن ينفعل جتتمعان ىف جنٍس واحد هو احلركة: وقد قال قوم
 يفعل هى أن ينفعل هى مجلة احلركة أو حركة، وأن: قالوا ولو. احلركة غري موصوف ا الفاعل وأا ليست بفعل

 .أقرب من أن يصغى إليهم مجلة التحريك أو حتريك، لكان

  الفصل الرابع

  "د"فصل 

 يف ذكر أمور أومهت أا إما عامة أو خارجة

  يف ذكر أمور أومهت أا إما عامة لشئ من العشرة عموم اجلنس

التدخل  خارج هذه العشرةالعشرة وتتميم القول ىف ذلك وههنا شكوك ىف أموٍر يدعى أا توجد  أو خارجة عن
والكم واألين بنحو ما؛ ومنها أمور  مثل احلركة فإا تتناول الكيف: فيها، وأن منها أمورا هى أعم من عدٍة منها

والنقطة، الىت هىمبدأ بوجٍه للمقادير؛ وأيضا مثل اهليوىل والصورة؛  كالوحدة، الىت هى مبدأ العدد؛: مباينة هلا
كالشمال واجلنوب،  مى واجلهل، وما أشبه ذلك، ومنهم من أورد هلذا الباب أمثلة جزئيةكالع: األعدام وأيضا مثل

 .والغداء والعشاء
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أن ينفعل، فما زادت جنسا؛ وإن مل تكن مقولة ينفعل، فإا الجيب أن  أما احلركة فإا، إن كانت هى مقولة: فنقول
هى  وأن يكون ذلك هو املانع من أن جتعل احلركةجيب أن تكون مقولة على أصنافها بالتشكيك،  تكون جنسا، بل

وسريد . ينفعل هى بعينها احلركة نفس مقولة أن ينفعل، إن امتنع؛ وإال إن مل يكن هناك مانع من هذا القبيل، فمقولة
 .الكالم عليه ىف موضعه

نقول   فيها ىف املشهور؛ مثفأما هذه األخرى فنقول فيها قوال كليا؛ مث نورد مايقال. احلركة فهذا ما يقضى به ىف أمر
املقوالت عشر، بل حنو واحد منها  إنه ليس كل وجود أشياء التدخل ىف املقوالت ضاراً ىف أن: فيها احلق فنقول

وإذ ليس جيب يف بادئ . وهلا أجناس أخرى هى أنواع حتتها وهو أن تكون أشياء التدخل ىف إحدى املقوالت العشر
 مشارك ىف احلد هو آخر غريه موجوداً حىت تكون تلك الذات موجودةً، فليس موجودة النظر أن يكون لكل ذاٍت

كثريين بالعدد، مل  ولو كان أيضا لكل شئ نوع مقول على. أن يكون لكل شئ نوع مقول على كثريين بالفعل جيب
أن تكون حىت يكون هناك جنس، فال ميتنع  جيب أن يكون مع ذلك النوع نوع آخر مشارك له ىف ماهيٍة مشتركة،

إمنا هى أنواع بالقياس إىل ماحتتها، وال قياس هلا إىل مافوقها حىت تكون  أمور مفردة المشارك هلا ىف نوعها، وأنواع
وإذ ليس  .وإذ كان العقل األول المينع هذا فليس مستحيال ظاهر االستحالة بنفسه. أجناٍس فوقها هى أنواع

املذكور، وأنواع ال أجناس هلا، مل  بتة، وال أجناس على الشرطكذلك، فإن كانت أشخاص مفردة ال أنواع هلا ال
ما قيل من أن املقوالت هى هذه العشرة؛ إذ اخلارج عنها  يكن شئ من ذلك داخال ىف مقولة، وكان مع ذلك حقاً

بداة  قوماًإنه ال بالد إال عشرة بالد فوجد : ومثال هذا أنه لو قال قائل. مقولة غريها ليس مبقولٍة ىف نفسه وال ىف
فلو سلمنا أن مجيع ما . عشرةً اليتمدنون، مل يصر وقوعهم خارجا عن هذه البالد سببا ىف أن التكون هذه البالد

املقوالت عشرا فقط، إال أن يصح أن لتلك األشياء  أوردوا خارج عن املقوالت، مل يكن ذلك موجبا أن التكون
 .أجناساً خارج العشرة

   
نوعا آخر   املشهورة عن هذه بعضها يسلم أن هذه األشياء خارجة عن العشر؛ وال تتكلففإن األجوبة وبعد ذلك،

واهليوىل والصورة؛ فإم يزعمون أن  من اجلواب، وخصوصا ماكان منها جيرى جمرى املبادئ، كالوحدة والنقطة
ئ املقوالت؛ لو دخلت املبادئ هى مبادئ املقوالت؛ و مباد املبادئ التدخل ىف شئ من املقوالت؛ وذلك ألن هذه

 وبعضها اليسلم خروج املبادئ عن املقوالت؛ بل جيعل املبدأ وذا املبدأ يف. ألنفسها ىف املقوالت؛ لكانت مبادئ

وكذلك النقطة يف اخلط،  إن الوحدة من مجلة الكم؛ وإن الواحد ىف العدد، والعدد كم؛: مقولة واحدٍة ويقول
ملكاا، كالعمى من الكيف، والسكون من مقولة أن  وإا من مقوالتوكذلك يقولون ىف األعدام، . واخلط كم

وشرذمة من املتخلفني يأتون فيجعلون للشئ الواحد مقوالت كثرية . ينفعل ينفعل، إن كانت احلركة من مقولة أن
 إن النقطة، من حيث هى طرف اخلط، فمن املضاف؛ ومن حيث هى هيئة ما، فهى من الكيف؛ وإن :فيقولون مثال

ومن حيث هو  الشمال من حيث هو جسم، فهو من اجلوهر؛ ومن حيث هو متحرك، فهو من مقولة أن ينفعل؛
مقولة يفعل؛ ومن حيث هو للمتغذى،  خمتص بأحد القطبني، فهو من األين؛ والتغذى، من حيث هو حتريك، فهو من

ن نتأمل ماتقوله طائفة طائفة من فعلينا أ. مقولة مىت فهو من املضاف؛ ومن حيث هو ىف زماٍن خمصوص، فهو من
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إن الذين يزعمون أن هذه املبادئ مبادئ للمقولة بأسرها، فال تكون من : فنقول هؤالء الذين اقتصصنا آراءهم
مبدأ لنوع منها، وهو  أما أوالً فليست الوحدة مبدأ للكمية بأسرها؛بل هى. جيازفون ىف قوهلم جمازفة مطلقة املقولة،

على أنه سيتبني لك ىف . للكمية بأسرها بل للمقدار قطة أيضا، إن كانت مبدأ هلا فليست مبدأوالن. الكم املنفصل
النقطة كالوحدة، فإن الوحدة مبدأ للعدد على أا علة؛ ومبدأ على أا طرف؛  استقصائك للمعارف أنه ليست حال

النقطة علة للخط  وإمنا يظن أن. طرفالنقطة كذلك؛ فإا ليست البتة علة للمقدار؛ بل هى مبدأ على أا  وليست
ىف تفهيم النقطة عن اجلادة؛ ومع ذلك  قوم متقاعدون عن احلقائق، أزالتهم التمثيالت والتخيالت الىت تستعمل

مبدأين يوجب أن اليكونا، أعىن النقطة والوحدة، من الكم، حىت كان  فإما لو كانتا مبدأين، مل يكن نفس كوما
للمتصل  ملتصل واملنفصل حينئٍذ؛ إذ يقع على النقطة والوحدة؛ وكان يكونان مبدأين علينيا يكون الكم أعم من

جيعل النقطة والوحدة ىف مقولة الكم  وهل يسلم من. واملنفصل كما مها اآلن، ومل يكونا مبدأين جلميع مقولة الكم
ى املتصل واملنفصل فقط، حىت يكون جيعل الكم مقتصر احلمل عل إما مبدآن للكمية بأسرها ؟ هذا إمنا يسلمه من

غري أن  ولو أنه سلم هذا لظهر له أن الوحدة والنقطة ليستا بكميتني؛ من. جلميع ما ىف املقولة ماهو مبدأ هلما مبدأ
تقبل أن الوحدة والنقطة مبدآن  وإذ يتشكك ىف هذا متشكك فقد يشكك ىف ذلك، فكيف. حيتاج إىل اعتبار املبدئية

فإن كان رسم الكمية مما يقال على الوحدة والنقطِة، وكان  :ال أن طريق احلق ىف هذا هو أن تنظرجلميع الكمية، إ
 حلد كل واحٍد من الوحدة والنقطة، فالكمية جنس هلما، كانا مبدأين أو مل يكونا؛ فإن املقول مع ذلك ذاتيا وجزءا

أو يقال قوال غري ذاتى، فليست  ا؛ وإن كان اليقالكانا مبدأين مل يكونا حينئٍذ مبدأين جلميع الكميات، بل ملا يعدمه
 .الكمية جنسا هلما

 الكمية غري مقوٍل على الوحدِة والنقطِة، وجتد رسم اجلوهر مقوال على اهليوىل فإنك جتد رسم فإذا فعلت هذا،

ملوجود ال ىف مر لك أنه ا وأما رسم اجلوهِر فقد.وسيأتيك رسم الكمية من بعد، فاعترب ماكلفناكه هناك. والصورة
ذاتيا، فتجد اهليوىل والصورة داخلتني ىف مقولة اجلوهر،  وِجتد هذا الرسم مقوال على اهليوىل والصورة قوال. موضوع

له  عليه املقولة، وهو األجسام الطبيعية؛ فال كون الشئ مبدأ ما مانع من أن يشارك ماهو ومها مبدآن لبعض ما تقال
 .املقولة  موجب ذلك؛ بل املعتمد اعتبار حاله عند رسممبدأ ىف املقولة، وال كونه مبدأ

الكم، بسبب املبدئية لكان اخلط أيضا ميتنع  ولو كانت النقطة ميتنع أن تشارك املقادير ىف اجلنس األعلى، الذى هو
ولذلك كانت العشرة ميتنع أن تشارك املائة ىف . الذى هو املقدار أن يشارك السطح واجلسم ىف اجلنس األقرب،

 .هو العدد؛ فإن العشرة من املائة كالوحدة من العشرة اجلنس األقرب؛ الذى
   

مبقولة، ما  شك واحد ىف حله قانون مفيد يعرفك من أحوال املقولة وأحوال ماهو حممول باملعىن وليس نعم، ههنا
 على ماحتته من جبنس؛ ألن وقوعه إنكم قد قلتم إن املوجود ليس: حتتاج إليه ضرورة، وهو أن لقائل أن يقول

أيضا اجلوهر جنسا للهيوىل والصورة واجلسم؛ فإن اهليوىل  فيجب أن اليكون. املقوالت بتقدٍموتأخٍر واختالٍف
 .اجلسم؛ فليس قول اجلوهر عليها بالسوية؛ بل هو بتقدٍم وتأخر والصورة أقدم بالطبع من

قبل  عض الكميات قبل بعض، كاخلط فإنهالتشكيك أيضا ىف غري ذلك؛ فإنه قد يعرض بسبب أن ب وقد يعرض هذا
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 .من مقوالٍت أخرى السطح، والثالثية فإا قبل الرباعية؛ وكذلك عسى أن يكون األمر ىف أنواٍع أخرى

هو حال مبدئية أوال مبدئية بالقصد األول، بل  فيكون حينئٍذ ليس املانع من كون اهليوىل والصورة يف جنس اجلسم
إن التقدم والتأخر جزئيات يشملها معىن واحد ال خيلوان إما أن : فنقول غري السويةقول اجلنِس عليهما وعليه ب

املفهوم من ذلك املعىن،  أما الذى يكون ىف. املفهوم هلما من ذلك املعىن أو تلك املقولة أو ىف مفهوم آخر يكونا ىف
يل هلما موجودان؛ فإن الوجود للجوهر الوجود، إذا ق فمثاله تقدم اجلوهر على العرض ىف املعىن املدلول عليه بلفظة

وأما الثاىن . علة ألن كان العرض موجودا حاصال له املعىن املفهوم من املوجود قبله للعرض؛ وهو، أعىن اجلوهر،
معا؛ فإن األب  تقدِم اإلنسان الذى هو األب على اإلنسان الذى هو االبن، اللذين مها حتت نوع اإلنسان فمثل

فأما حد . اإلنسانيِة وال الوجود داخال فيها دم بالوجود؛ وليس الزمان هو داخال ىف معىنيتقدم بالزمان وينق
هلمل بالسواء؛ وإن كان وجود اإلنسانية هلذا قبل بالزمان، ولآلخر بعد،  اإلنسان، فإنه من حيث حد اإلنسان، فهو

إنسان قبل اآلخر ىف أنه  ليس أحدمها ىف أنهوأما حبسب النظر ىف اإلنسانية، ف. إنسانية بل ىف أا موجودة ال ىف أا
شئ جعل زيدا، الذى هو ابن عمرو، إنسانا؛ فإنه  وباجلملة فال.إنسان وعلة له، لست أقول ىف أنه موجود إنسانا

وليس . يكون زيد إنسانا؛ ولذلك ال علة له ىف أنه إنسان؛ ال أبوه وال غريه ملاهيته إنسان؛ فإنه مستحيل أن ال
لكنه ليس  وكذلك البياض ليس إال لذاته هو لون؛.  اليكون موجودا؛ فلذلك له علة ىف أنه موجودأن مبستحيٍل

 .لذاته موجودا

هذا املعىن املفهِوم عنه؛ وأما إن اختلفت بالتقدم والتأخر  ومن حق اجلِنس أن يقال على أنواعه بالسوِية فتشترك ىف
 . أت تتشابه الشركة ىف مفهوم اجلنس؛ فيكون اجلنس جنسافليس ذلك مبمتنٍع وال مانٍع ىف مفهوٍم آخر غِريه،

. أقدم منه بالعلية أو الزمان ولذلك ال جيب أن يباين األب االبن ىف مقولة اجلوهر أو نِوع اإلنسان؛ ألن األب

 .علة هلا وليست إنسانيته أقدم من إنسانيِته ىف أا إنسانية وال

ليستا بسببني لكون اجلسم جوهرا؛ فإن  إىل اجلسم؛ فإن اهليوىل والصورةوكذلك احلال ىف نسبة اهليوىل والصورة 
األسباب، ما هو جوهر ومقول عليه معىن اجلوهِر؛ لكنه ىف وجوده  اجلسم لذاته، ال لعلة من العلل وال لسبب من

 صري اجلسموال جوهرية شىٍء، ىف أا جوهريته، تكون علة جلوهريِة شىٍء حىت ي. وجوده حمتاج أىل أسباٍب ىف

عدد تكون علة كون  وال الثالثية أيضا، ىف أا. جلوهريِة املادة والصورة جوهرا، لست أقول جوهرا موجودا
املثالني علة ملا بعده ىف الوجود، فقد يكون وجود  الرباعية عددا، لست أقول كوا عددا موجودا، بل كل واحٍد من

 والً ونسبته لآلخر ثانيا؛ فتكون تلك املاهية إنسانيته؛ ألن هذه ماهيةاملاهية له أ شىٍء علة لوجود شىء، وإن مل تكن

املوجود جنسا، إذ كان  إنسانيتِه؛ كما يصح أن يكون العرض موجودا ألن اجلوهر موجود؛ ولذلك ما مينع أن يكون
ىف موضوع الصورة أخلق بأن تكون موجودة ال  معناه يوجد للجوهر وبتوسطه للعِرض؛ ولذلك ليست اهليوىل وال

 .بالوجود منه وأشد فيه من اجلسم، وال شك ىف ذلك، وإن كانا أخلق

. الوجود؛ وهو غري معىن العدد، وليس ذلك ىف معىن العدد فقد تبني إذن أن تقدم الثالثة على األربعة إمنا هو ىف

 .على املركب هو ىف الوجود؛ وهو غري معىن اجلوهرية وكذلك تقدم اهليوىل والصورة
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. التقدمي والتأخري وهو الوجود املقولة إذن إمنا يتقدم األنواع ويتأخر عنها ال لنفسه، بل ملعىن يضاف إليه فيه فمعىن

املقولة بِعضها على بعض الذى ال مينع كون املقولِة مقولة هلا  فهذا أصل نافع لك ىف معرفة الفرق بني تقدم أنواع
مقولة  ِعضها على بعض، الذى مينع كون املوجود، أو ماجيرى جمراه،املوجود، وما جيرى جمراه، ب وبني تقدِم أصناف

 .هلا

من الكم؛ وأن املادة والصورة مها  وقد علمت من حتصيل ما سلف لك ذكره واتضح لك أن الوحدة والنقطة ليستا
فليس . أيضامن الكم فالوحدة من الكم، فهو قول اازفني  وأما قوهلم إن الوحدة ىف العدد، والعدد. من اجلوهر

بل لو . فهو منها، وإال فاألعراض كلها جواهر؛ إذ هى موجودة ىف أنواع اجلواهر كل شٍئ يوجد ىف نوِع مقولٍة
أن تكون الوحدة  الوحدة موجودة ىف العدد وجود النوع ىف اجلنس، مث كان العدد نوعا من الكم لكان جيب كانت

حِمل على العدِد شئ؛ فليس جيب أن حيمل  ليست بعدٍد؛ مثمن مقولة الكم؛ فإما إذا كانت الوحدة ىف العدد و
قالوه واجبا؛ لكان باحلرى أن تكون يد اإلنسان إنسانا، ورجل البقرة  ولو كان ما. عليها؛ فليس ما قالوه واجبا

 .حيوانا بقرة أ

ى العدم الذى ليس الضد وقد يقال عل وأما املبحوث عنه ِمن حاِل العدم فيكشفه إذا عِرف أن العدم قد يقال على
فأما . فهى تشارك املقولة. األضداد قد تسمى أعداما، كما ستعرفه ِبضد؛ فأما األعدام الىت يعىن ا األضداد، فإن

ال  واملقوالت هى مقوالت ذوات وأمور وجودية؛ واألعدام. فإا ليست ذوات، بل أعدام ذوات األعدام احلقيقية،
فإن دخلت ىف مقولة دخلت  .ا وجودها ىف موضوعاا وجود بالعرض كما يتبنيوإمن. حصة هلا من الوجود واحلقيقة

وإذا مل . املقولة، ألن النوع يدخل ىف جنسه بالذات بالعرض؛ والدخول ىف املقولة بالعرض ليس دخول النوع ىف
بالقياس إليه حىت اجلنس، مل تكن جنسا له؛ وإذا مل تكن جنسا له، مل تكن مقولة  يكن وقوع املقولة على الشئ وقوع

 .فاألعدام ال تدخل ىف هذه املقوالت. مشول املقولة ملا حتتها من األنواع تشمله

بأن الشئ يدخل ىف  قيل ىف الشمال واجلنوب وىف التغذى، فينبغى أن تعلم أوالً أن ظنون هؤالء املتخلفني واما ما
ويستحيل أن . كانت له أعراض شىت ِإنمقوالٍت شىت ظنون فاسدة؛ وذلك أن لكن شئ ماهية وذاتاً واحدة؛ و

واملاهية، تدخل ىف مقولٍة ما وىف مقولة أخرى ليست هى؛  تكون املاهية والذات الواحدة، من حيث هى تلك الذات
ىف  فإن دخلت ىف مقولٍة بذاا ودخلت. بأا جوهر، امتنع أن تقَوم بأا ليست جبوهر ألا ِإن تقومت ىف ذاا

ال يقوم جوهر الشىء؛ وما  ألن األمر الذى بالعِرض:  فلم تدخل ىف األخرى دخول النوع ىف اجلنسأخرى بالعِرض،
 .للشىء ال يكون مقولة تشمله ال يقوم جوهر الشىء ال يكون جنسا له؛ وما ال يكون جنسا

ات؛ ومبا هو أبيض، يقوله إن للجسم، مبا هو جسم، حقيقة ذ وقد يغلِّط ىف هذا الباب شىء واحد؛ وهو ما لقائٍل أن
حقيقة ذاِت اجلسم، فإن كان اجلسم جزءا منه، وكان معىن األبيض أنه جسم  حقيقة ذاٍت ال حمالة ليست هى

ذلك  الزما جلزء منه؛ إن كان األبيض ليس جسما أبيض، بل شيئا هو أبيض، لكن يلزم أن يكون أبيض؛ أو كان
األبيض فهو شىء غريه،  وأما. زم مقولة تقال على ذاتهالشىء جسما، فيجوز أن يكون هلذا الذى هو جزء أو ال

مبوجبة أن ال تتغاير الذوات؛ فيجب إذن أن يكون  وليست املقارنة. وإن قارنه وله حقيقة ذات غري حقيقة ذاته
 .ذاتية له لألبيض، مبا هو أبيض، مقولة ختصه
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معىن اقترن مبعىن يوِجب أن جيعل له ذاتا  كلأحدمها أنه جيب أن تعلم أنه ليس : وهذا الشك ينحل من وجوٍه ثالثٍة
فإذا كان هذا غري مسلٍّم، مل يلزم ما . مفٍرد أو حلصوله جنسا مفردا أحدية تصلح أن جتعل مستحقة الوقوع ىف جنٍس

 .املتشكك ذهب ِإليه
   

البياض، بل  أحدمها أنه لو كان هذا حقا، لكان اإلنسان مع: به أن هذا غري مسلٍم فهو ِمن وجهني ومما يتضح
. نوعا جيب له أن يصري اإلنسان جنسا اإلنسان مع الِفالحة، سيصري ذاتا متحدة، وهى كلية، وجيب هلا أن تكون

مأخوذاً مع كل مقولٍة مقولٍة حتدث على ِحدٍة غِري املقوالت  والثاىن أنه لو كان هذا حقاً، كان يكون اجلوهر
 قوالت التسع قول التواطؤ؛ فإن ذلك ما كان يكون كيفية، وال حيديقال عليه شىء من امل األخرى، إذ كان ذلك ال

الذات إذا حصلت بالفعل،  حبدها، وإن كان يكون مكيفا، وال كمية، وال حيد حبدها، وإن كان يكون ذا كم؛ فإن
 يصري ألن ماهيتها الذاتية تكون واحدة مستقرة، وال فما يلحقها ال حيدث هلا نوعية خمصوصة، وال جنسية خمصوصة،

 .واإلضافات العرِضية هلا ماهيات أخرى بالنسِب

وضعنا أن جمموع جوهٍر وكيفيٍة يستحق أن يكون واقعا ىف  وأما الوجه الثاىن من األوجه الثالثة األول فهو أنا إن
فإن الكيف إن عِنى . من أن األبيض، من حيث هو ذو بياض، فهو من مقولِة الكِيف مقولة، فليس بصحيٍح ما قالوه

الكيفية، فليس املكيف  كيٍف، فليس البياض ىف هذه املقولة، وذلك ألا كيفية، ال ذات كيفية، وإن عىن ا به ذو
املقولة، إذ ال ِجتد املكيف األبيض حمدودا بالكيفيِة  بالبياض، وهو األبيض، داخال ىف هذه املقولة دخول ما يدخل ىف

 .والبياِض

مقولِة  كان له، من حيث هو مكيف، حقيقة وحدانية، فال حيتاج إىل أن يقع ىف غرياملكَّيف، وإن  وأما الثالث فإن
احلاصلة من جسٍم وكيٍف، إن كان  اجلوهر؛ فإن الشىء الذى هو املكيف قابل لرسم اجلوهر؛ إذ اجلملة الواحدة

سِم، الذى هو موجودة ال ىف موضوع؛ وليس مينع كون اجل يصلح هلا احتاد حقيقى، فإا، من حيث هى واحدة،
أو موجودا ال ىف موضوع، أن يكون اموع كذلك؛ وال يوِجب أن يكون اجلزء  جزء اجلملة، ِمن مقولِة اجلوهر،

 .الشكل، كذلك الثاين، وهو

وكيف، ومن املشهوِر أن أجزاء اجلواهر . الشىء فال ميتنع أن يكون جزء الشىء يدخل ىف املقولِة الىت يدخل فيها
العشرِة، وهى من العدد كالعشرة؛ واخلمسة جزء الستِة، وهى والستة عدد،  يقن أن اخلمسة جزءجواهر؛ ومن املت

اجلسمية  وكذلك إن كانت. أيضا ضرورة، فإن اجلزء الثاىن من الستة، أعىن الواحد، ليس بعدد وال جيب ذلك
قوٍم غِري الزٍم، فيكون األبيض، محل م الزمة لألبيض؛ فليس مينع ترك االلتقاِت إليها أن حيمل جنسها على ملزومها

 .حمالة، ال ىف موضوع وهو شىء ذو بياٍض مقوما له أنه موجود، ال

مقوما ملا هيته، ألنا ال مننع أن يكون الشىء ذو البياض ليس  إن هذا يكون الزماً له وال يكون: لكن لقائٍل أن يقول
 قد اتفقنا فيما سلف على أن ما كان كذلك فهو غريو. يكون العرض قد يعِرض للعِرض جبوهر، بل هو عرض؛ وأن

 .مقوٍم؛ بل رمبا كان الزما

الزم ملاهيته؛ مل يكن جنسا له؛ فال تكون اجلوهرية جنسا  وإذا كان ماحنن ىف ِذكِره ليس مقوما للشىء، بل هو



 88                    ابن سينا- املنطق

 .اجلسم للشىء ذى البياض؛ كما مل يكن

شىء جنس ومقولة؛ بل ما يكون له  به أنه ليس جيب أن يكون لكلفإن قال قائل هذا، وقال احلق، فاملعتمد ىف جوا
 .آخر وجود متحد نوعى ويشاركه ىف بعض ذاتياته شىء

الشىء ذا بياٍض جيعل الشىء  وإذا شئت أن تعلم أن كون الشىء ذا بياٍض ليس يؤدى إىل احتاد، فانظر هل كون
 احليوان باحليوان، فتجد الشىء إمنا يتحصل شيئا بأن فصِل حمصال موجودا بالفعل، ِفعل فصِل اللوِن باللوِن وفعل

 شيئا آخر، فحينئٍذ يلزمه أو يعِرض له أنه ذو بياٍض؛ ولو ال انضياف اجلسمية إليه ملا يصري ِجسما أو كيفية أو

 .حتصل

ا؛ ومع مخسة، وليس ذلك احتادا حقيقي إن العشرة أيضا إمنا حتصل عشرة بانضياف مخسة إىل: لكن لقائل أن يقول
    :فنقول ذلك جتعله نوعا، وتكون اخلمسة قد تقوم العشرية،

حىت يتحد  ىف اجتماع ما جيرى جمرى اجلنس إىل ما جيرى جمرى الفصل؛ وباجلملة ىف مجيع احملموالت، إن كالمنا
وإن هو بأن جتمع هذا اجلمع،  طبيعة؛ وليست اخلمسة جبنس للعشرة، وال األخرى بفصل هلا، وال حصول العشرة

وإمنا العشرة عشرة واحدة، ال بااللتفات إىل . عشرة واحدة كان يلزمه هذا اجلمع، وال العشرة مخستان، بل العشرة
 وستعلم هذا باحلقيقة ىف صناعة أخرى؛ وإمنا كالمنا ىف النحو من اجلمع الذى بني. أخرى هذه التفاريق، بل من جهة

اخلمسو واخلمسة ال  إن: ولذلك نقول. وحدة احلقيقية فيهالشىء وبني ذى البياض، وحكمنا أنه ال يوجب ال
هذه الصناعة هو املوجب للوحدة؛ بل نقول  توجبان الوحدة؛ بل هناك اعتبار آخر؛ يعرفه أرباب صناعة أشرف من

مميز، فليس يوجب اجتماعهما احتادا، بل إمنا يوجب شرط زائد على  إن احليوان والناطق، من حيث هذا عام وذلك
 .الجتماعا ذلك

يقال مفرداً كالكمية؛ ويقال مؤلفا،  إن كل واحد من مقوالت األعراض قد: ومما جيب أن يقال ىف هذا املوضع
جوهر ولون، أو جوهر ومقدار؛ واآلخر مطلقا غري معين  أحدمها مع اجلوهر؛ كتأليف: وتأليفه على وجهني

  فإن املفهوم منه شىء ذو بياض؛ ال ندرى أهو جوهر أماألمساء املشتقة، كقولنا أبيض؛ املوضوع؛ وهو املفهوم من

باحلقيقة هو األول؛ وسيقال  واجلنس. لزوما؛ وكذلك ذو دراعني0املعىن 0عرض، أى من اللفظ، بل يلزم ذلك من 
 .ىف هذا زيادة قول من بعد

  الفصل اخلامس

  "ه"فصل 

 يف تعريف حال عدد املقوالت

تصحيح العدد الذى هلذه املقوالت وأنه إن مل ميكن حصرها ىف  فيه النظر ىفقد بقى مما يتصل بالبحث الذى حنن 
 وهذا شىء حياوله مجهور املنطقيني؛ وما أراىن أىف به حق الوفاء؛ فإن. إىل عدد أكثر عدد أقل، فليس ميكن بسطها
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هذه املقوالت إال ويقال من  أحدمها أن يبني أنه وال واحد: السبيل ىف تصحيح ذلك خيرج إىل أحناء ثالثة من النظر
على ما حتتها ليس على سبيل االتفاق ىف االسم؛ وليس  على ما حتت قول اجلنس؛ وهذا حيوج إىل أن يبني أن محلها

بالتقدم والتأخر؛ فيكون على سبيل التشكيك؛ وال أيضا على سبيل قول اللوازم  على سبيل محل معىن واحد خمتلف
اللوازم أو األمور   من غري اختالف، ولكن ال يكون من املقومات؛ بل يكون منعلى ما حتتها بالسوية، الىت تقال

املقولة على ما جعلوه أنواعا هلا محل مبعىن واحد مقوم ملا  فإذا بينوا أن محل. اإلضافية الىت ال تتقوم ا ماهية شىء
ومل   جنساً باحلقيقة ملا جعل نوعا له،على سبيل أحد الوجوه املستثناة، كان كل واحد منها هية تلك األنواع، وليس

إىل العشرة، أو نسبة النسبة إىل  تكن نسبة واحد منها إىل ماجعل نوعا له نسبة العرض إىل التسعة؛ أو نسبة املوجود
فإنه إن كانت الكيفية مثالً ليست تقع على األشياء اعولة  .عدة منها؛ كاألين ومىت واجلدة والفعل واالنفعال

 وقوع اجلنس، ولكنها كانت تقع عليها على سبيل اللوازم، وإن كانت مبعىن واحد، مل تكن ا على شرائطأنواعا هل

كل واحد مما حتتها باحلقيقة هو  جنساً ملا حتتها؛ بل إن كان محل ما حتتها على ماهو أخص مما حتتها محل مقومٍ ؛ صار
 يسمى كيفية انفعالية وانفعاالت؛ واجلنس اآلخر مثالً الذى اجلنس األعلى؛ وكان مثالً اجلنس الواحد منها هو

 الكيفية مقولة على هذه، ال على سبيل قول اجلنس، بل على سبيل اللوازم، كان عدد امللكات واحلاالت فكانت

النظر هو شىء مل يشتغل به  وهذا الوجه من تدقيق. األجناس، الىت هى باحلقيقة أجناس عالية، فوق العدد املذكور
 .ممن سلفأحد 

من هذه املذكورة بقسمة املوجود إىل أن تنتهى القسمة احملصلة إىل هذه؛ وإن  والوجه الثاىن أن يبني أالَّجنس خارجاً
وإما أن يبينوا . بعد أمر التقومي للذات، وهو أيضا مامل يبلغنا عنهم فيه شىء حقيقى؛ وسنورد ما قالوا من سومح ىف

وما عندى . األجناس، إن كان إىل مثل ذلك سبيل يستحيل أن يكون جنس غري هذهبوجه آخر غري القسمة بياناً أنه 
 .ذلك أم عملوا شيئا يعتد به ىف

نتكلف قسمة تقرب إىل هذا الغرض  ونبتدىء اآلن فنذكر واحداً من أحناء القسمة املشهورة فيه لنتأمل حاله؛ مث
 .فيه السبيل، من غري أن تضمن موافاة احلقيقة ا

   
قسمنا التسعة، الىت  إن اجلوهر واحد من املقوالت، الشك فيه؛ فإذا: القسمة املشهورة فمنها ما قاله بعضهم أماف

إما أن يكون مستقراً ىف موضوعه غري وارد  إن العرض: هى األعراض، إىل تسعيتها، متت املقوالت عشرة، فقال
كمية وكيفية ووضع؛ وإما أن : رج؛ وهو أقسام ثالثةنسبة إىل ذلك اخلا عليه بسبب غريه من خارج، وال حمتاج إىل

خارج  من خارج؛ حبيث ال تكون له فيه حاجة إىل أمر ينبعث من نفسه، بل بكيفية وجود أمر من يكون واردا عليه
بينه وبني شىء من خارج؛ وليس من  األين ومىت وله؛ وإما أن يكون هناك أمر إمنا يتم: يستند إليه؛ وهو أقسام ثالثة

مث أحكم أمر هذه الثالثية ونوه بذكرها جارياً على املادة . واالنفعال املضاف والفعل: رج فقط؛ وهو أقسام ثالثةخا
عدد تام  إن الثالثية: استعمال اخلطابة ىف بعض مسائل الفلسفة، حيث يقولون ىف تقريظ الثالثية اليت جرت من

 .واألقطار ثالثة، وما أشبه ذلك لثة، واحلركات ثالث؛ولذلك ال يقال كل ومجيع إال للثالثة، والتسابيح مث

تقريب غري قريب، ولكنه ميكن أن يدعم هذا املأخذ ويؤكد  فهذا ما قالوه؛ وقد علمت أن هذا شىء على سبيل
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فال خيلو إما أن حيوج تصوره إىل تصور شىء خارج عن املوضوع له، أوال حيوج إىل  إن كل عرض: قليال بأن يقال
حيوج إىل وقوع نسبة  إما أن يكون؛ وإن مل حيوج إىل ذلك، فقد:  ال حيوج إىل ذلك على أقسام ثالثةوالذى .ذلك

فإن كان حموجا، فهذه احلاجة جتعل املوضوع . البتة ىف أشياء هى فيه ليست خارجة عنه؛ وإما أن ال حيوج إىل ذلك
 النسبة؛ وذلك هو مقولة الوضع؛ إذ هو لبعضها عند بعض حال متغايرة ىف منقسما بوجه ما حىت تكون له أجزاء

تعرض هلا  اجلسم بعضها إىل بعض أن كل واحد منها أين هو من الكل، فإن هذه هى االختالفات الىت نسبة أجزاء
فإا ال تكون إال بعد ذلك  والذى يكون بأعراض أخرى كألوان وروائح،. بالذات، من حيث هى أجزاء منقسم

قد قسم ا الشىء، بل يكون ذلك االختالف بغِريية يصري   احلاصلة بينها، مبا هى أجزاءوتكون بعد النسبِة القامسة
عارض، وال يصري للكل ا هيئة واحدة يعتد ا، وليس عرضيا إال ىف حال تكون  ا كل واحد خمالفاً لآلخر ىف

يكون هذا هو  فيشبه أن. لبسبب نسِب األجزاء بعضها إىل بعض ىف أمٍر ما يكون ذلك حاال واحدةً للك للكل
 .الوضع للكل واإلضافة ألجزاء

نسبِة تقع فيها، فإما أن يكون أثراً لذاته جيعل اجلوهر حبيث يصري له من جهته  وأما إذا مل يكن تصور ذلك حمِوجاً إىل
ن هيئةً كذلك فيكو ميكن عده بواحٍد يفرض فيه عداً متصالً أو منفصال؛ وهذا هو الكمية؛ وإما أن ال يكون أن

بقوِة أو ِفعل البتة، حىت يصح تصوره؛ فهذا  حاصلة ىف اجلسم ال حيوج تصورها إىل أن جتعل للجسِم نسبة إىل شىء
 .يسمى كيفية

 ما ألجزاء اجلسم بالقوة أو بالفعل بعضها إىل بعض، وأما الكم فهو يوجب نسبة ما للكل فأما الوضع فيوجب ِنسبة

وكثرة بوجٍه من الوجوه  كان، أعىن الوضع والكمية، ىف أما يشريان إىل قسمةويشتر. إىل جزء أو أجزاء بالقوة
تصوره وال توجب ىف ذلك نسبة إىل خارج  فكل هيئة ال توجب قسمةً بوجٍه من الوجوه ىف. حىت يصح تصورمها

 .ثالثة فبين إذن أن هذا القسم على وجوه. فهوكيفية

بالقياس إىل املنسوب إليه، ويكون هناك  وجب نسبة جتعل املاهية مقولةوأما الذى يوجب نسبة إىل خارج، فإما أن ي
اإلضافة؛ وإما أن تكون النسبة ال توجب ذلك؛ فحينئذ إما أن تكون إىل  انعكاس متشابه ىف معىن النسجة؛ وهذا هو

تستحق ألمور  ل إمناوأما اجلواهر فإا ألنفسها ال تستحق أن جتعل هلا أو إليها نسبة؛ ب. األعراض اجلواهر أو إىل
إما أن تكون من أعراض النسبة أو من  فإذا املعترب ما يكون إىل أعراض، فتلك األعراض. وأحوال فيها ختتص ا

ومع ذلك فإن . نسبة، فهى من األمور الىت تتسلسل إىل غري النهاية وأما النسبة إىل أعراض، هى. غري أعراض النسبة
منسوب؛   إىل نسبٍة إىل الشىء اآلخري الذى إليه النسبة؛ وتستقر عند أول غريتؤدى ىف آخرها النسبة إىل النسبة

األعراض الىت ال نسبة فيها؛ فتكون إما إىل  وإال ذهب إىل غري النهاية؛ فتكون النسبة احلقيقية األخرية إمنا هى إىل
 .وضع كمية وإما إىل كيفية وإما إىل

   
ذا كم  بل جيب، إن نسبت إليها، أن تنسب إىل كمية جتعل جوهراًال تنسب إىل الكميات كيف اتفق  واألشياء

اجلسم مقدار قار ىف مقدار اجلسم  مقدارا جلوهر آخر؛ يقدره مبقدار ذاته أو مبقدار حاله؛ وال يكون حلال من أحوال
رة تسمى وكل حالة غري قا. قار، فيكون حلالِة غري قارة غري مقدار اجلسم، بل جيب أن يكون مثله مقداراً غري
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إما مبقدار يصري لوجوده ىف جسٍم جسم آخر حبال، وهو أن يكون حيويه أو حيتوى  فتكون إذن هذه النسبة. حركة
الكم ال ختلو إما أن تكون  فإذن النسبة إىل. وهذا هو احلاوى؛ أو مبقدار احلال على ما وصفنا، وهذا هو الزمان فيه،

إما أن تكون نسبة إىل حاو ال ينتقل بانتقاله وال يلزمه؛وهو  ىل احلاوى أبداًوالنسبة إ. نسبة إىل احلاوى أو إىل الزمان
 مكان أو مكان ثان؛ وإما نسبة إىل حاو الزم عند النقلة؛ وهذا كما يذهب إليه بعض األين؛ وهو إما نسبة إىل

. إما أين وإما مىت وإما اجلدةهى  احملصلني مقولة اجلدة؛ فكالبين أن أنواع املقوالت الىت تنبعث من النسبة إىل الكم

كل كيفية جتعل اجلوهر منسوبا إىل جوهر، بل كيفية تكون ىف هذا  وأما النسبة إىل الكيفية فينبغى أن تعلم أنه ليس
 فإذا كانت الكيفية من أحد اجلوهرين ىف اآلخر، فحال الذى تتكون فيه الكيفية من. هذا من ذاك أو من ذاك ىف

 .ل؛ وحال الذى تتكون منه الكيفية هو مقولة أن يفعلهذين هو مقولة أن ينفع

حضرىن ىف هذا  ضرب من التقرِيب متكلّف ال أضمِن صحته وجماوبته المتحان القانون؛ إال أنه أقرب ما فهذا
حجة حقيقية لتوخيت أن أقسم  الوقت؛ وميكن أن ترام فيه وجوه أخرى وتتكلف، ولو رأيت ىف ذلك فائدة أو

فهذا القدر . إذا مل يبلغا احلق نفسه، فهما بعيدان ون أقرب من هذا؛ ولكن القريب واألقرب،قسمة غري هذه تك
 .العشرة يكفينا ىف تعرف أحوال هذه

لفٍظ مؤلٍف حبسب املسموع واللسان  وليس كل. فهذه األلفاظ العشرة ومعانيها هى الىت تكون أجزاء ملا يؤلف
وعبدالرمحِن وتأبط شراً وأمثال هذه األلفاِظ، وإن كانت  عبداِهللايكون مؤلفا حبسب استعمال أهل املنطق، فإن 

 تعد ىف املؤلفات حبسب نظِر املنطِق، إذ كان ال يراد أن يدل بأجزائها، حيث جعلت مؤلفة حبسب اللغة، فإا ال

 .موضوع آخر ألقاباً وأمساًء شخصية، على معىن أصال؛ وإن كان قد يتفق أن يدل ا على معىن ىف

أعيش وتعيش؛ فإن مهزة : مؤلف؛كقول القائل ا كان اللفظ حبسب اللغة غري مؤلف، وهو حبسب نظر املنطقىورمب
وأما يعيش بالياء، فإنه ليس ىف ِعداِد املؤلفات، ألن . دال على معىن مفرٍد أعيش وتاء تعيش تدالن ِداللة لفٍظ مفرٍد

الداللة على  فيه إال جمرد الداللة الىت للكلمة، أعىنتدل على ِنسبٍة إىل موضوٍع غائٍب فقط؛ فليس  الياء فيه
تعيني للموضوع، وذلك زيادة ِداللة على  أعيش وتعيش، باهلمزة والتاء، فهناك: موضوٍع غريمعني؛ وأما حيث تقول

 .بعد وسيتِضح القول ىف هذا. ما للكلمة

وبعض ما يؤلف من معاىن هذه يكون  الً،وهذه العشرة هى الىت منها تؤخذ أجزاء األلفاظ املؤلفة الىت تسمى أقوا
اإلنسان حيوان؛ وبعض ذلك ليس قضية وخربا؛ : كقولنا قضية وخربا؛ وهو الذى يصلح أن يصدق أو أن يكِذب

زيد الكاتب؛ وكالتركيب الذى يكون للحدوِد والرسوم؛ وهو أن تكون  :وهو الذى ال يصلح لذلك؛ كقولنا
وهو الذى   بعض على سبيِل زيادِة تعريف أو ختصيص للمعىن املتقدم على أنه هو؛يأتى بعضها إثْر األلفاظ الىت تتألف

احليوان الذى هو الناطق الذى : كقولنا احليوان الناطق املائت؛ فإن ذلك: ؛ حنو قولك"الذى" يصلح فيه استعمال 
. ى قد عدت ىف مواضع أخرىواألمِر والنهِى والنداِء وأشياء أخر هو املائت؛ وكالتركيب الذى ىف الدعاء واملسألة

وال  فإا ال تدل على معىن صادق وال كاذب؛ وال معانيها أو آحادها ىف النفس تكون صدقاً فأما األلفاظ املفردة؛
التأليف خمصوص دلت على معىن  كذباً الصدق والكذب الذى ىف املعاىن؛ بل إذا ألفت هذه األلفاظ على وجه من

مث . طابقت الوجود كانت صادقة، أو كاذبة إن مل تطابقه ذا ألفت ىف الذهن، إنومعانيها إ. صادق أو معىن كاذب
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 .كاذبة، فهى أجزاء الصادقة والكاذبِة هذه، وإن مل تكن صادقة وال

  متت املقالة الثانية

 املقالة الثالثة

  فصول من الفن الثاىن من اجلملة األوىل من كتاب الشفاء وهي أربعة

  الفصل األول

  "أ"فصل 

  يف اجلواهر األول والثانية والثالثة وباجلملة

   

 حال مراتب اجلواهر الكلية واجلزئية ىف اجلوهرية

تقال  فزعم قوم أن لفظة اجلوهر، إن أِريد إطالقها على األجسام وحدها، أمكن أن. اجلوهر فلنتكلم اآلن ىف مقولة
وذلك .باالتفاق أو التشكيك وقوع املوجود  فإمنا تقعوأما على معىن أعم من اِجلسِم،. على التواطؤ والقوِل اجلنسى

من املركَّب واملفاِرِق الذى هو سبب وجودمها؛ وسبب قواِم أحِدمها  ألن اهليوىل والصورة أقدم ىف معىن اجلوهرية
 اعترفوا ومع ذلك فقد. مجيع ذلك؛ وأن املبادىء ال تقع مع ذوات املبادىء ىف مقولٍة واحدٍة باآلخر هو أقدم من

. موضوع لبعضها قبل بعض بأن كوا موجودة ال ىف موضوع أمر تشترك فيه مجيعها، وإن كان املوجود ال ىف

به ِمن بعد، وهو معىن سليب، " ال ىف موضوع " فلحوق  إن الوجود إذا كان يقال على هذه بالتقدم والتأخر،: وقالوا
 .واحدٍة ليس جيعل الوجود فيها على مرتبٍة

ملا هو جسم وملا هو غري ِجسٍم، أما حال  ن ِمن هذه اجلهات ال يلزم أن ال تكون مقولة اجلوهر جنساأوالً، إ: فنقول
املبادىء ىف اِجلنس وغِري مشاركتها، فأمر قد سلف لك منا بيانه؛  التقدم والتأخر وحال مشاركة املبادىء لذوات

بل بعض  جنس اجلسم، ليست سواء ىف املرتبة؛االجسام أيضا، الىت ال تشك ىف اشتراك مجيعها ىف  ومع ذلك، فإن
 .األجسام أقدِم من بعض

ال حمالة واقع على بعِضها قبلال بعٍض، فهو شك وحقّه أن حيل  وأما حديث املوجوِد املأخوِذ ىف رِسم اجلوهر وأنه
موجود،   من حيث هواجلوهر هو املوجود ال ىف موضوع، لسنا نعىن باملوجود فيه حال املوجود، إنَّ قولنا إنّ: فنقول

ألا ال وجود هلا ىف األعيان  بلو كان كذلك، ال ستحال أن جتعل الكليات جواهر؛ وذلك. ملا نوضحه عن قريب
ولو عِنى باملوجود ولك، وهو املوجود ىف األعيان، لكان  .البتة؛ وإمنا وجودها ىف النفس كوجوِد شىٍء ىف موضوع

 كان بعضها قبل بعض؛ بل يعنون باملوجود ال ىف املوضوع املعىن؛ واملاهية الىتإليه؛ و باحلقيقة على ما يذهبون األمر
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من شأنه عند التعجب  ضاحك، أى: تلزمها ىف األعيان، إذا وِجدت، أن يكون وجودها ال ىف موضوع؛ مثل ما يقال
ذلك، فتأمل معىن اجلوهر واآلخر ليس ك وإذا ِشئت أن يظهر لك الفرق بني األمرين، وأن احدمها. أن يضحك

اجلواهر مع إمكاِن انصرامه من العامل، لو كان عندك انصرامه  شخصا ما كزيد، إذا غاب عنك، أو نوعا ما من
 ىف وجوده، فإنك تعلم أنه ماهية؛ إذا كانت موجودةً ىف األعيان، كانت ال ىف موضوع؛ ممكناً، أو نوعا مما يشك

هو موجود ىف األعيان بالفعل ال ىف  ، كما تعلم أنه جوهر؛ وال تعلم أنهوتعلم أن هذا املعىن هو املقوم األول حلقيقته
بالِفعل ىف األعيان ال ىف موضوع ليس مقوما ملاهِية زيد وال  فإن الوجود. موضوع، بل رمبا كان عندك معدوماً بعد

 لمت؛ فليس هذا جنس،هم أمر يلحق حلوق املوجِود الذى هو الحق ملاهِية االشياء، كما ع لشىٍء من اجلواهر؛ بل

 .بل األول

ىف جنس، وال يشارك اجلواهر، مبعىن  ولذلك إذا كان شىء ماهيته هى الوجود، وكان مرتها عن املوضوع، مل يكن
ذه الصِفة ؛ بل ال يوجد أمر مقوم لذلك الشىء ولنوعيات اجلواهر  أا أشياء ومعاٍن إمنا يلحقها الوجود، إذا حلق

 و ذاتى لذلك الشىء فنظريه عرض هلذه؛ كالوجود احلاصل كيف كان؛ وما هو ذاتى هلذهه فإن ما. بالشركة

 .الوجود بلحقها الوجود النوعيات ِمن مفهوم معىن اجلوهريِة غري مقوٍل على ذلك؛ فإنه ليس هناك ماهية غري

ه الصِفة أمر ال تقدم موضوع؛ وعرفت أن كون اجلوهر ذ فقد عرفت حقيقة كِون اجلوهِر بصِفة إنه موجود ال ىف
 الوجِود، الذى هذا االعتبار مِقيس إليه، واقعا بتقدم وتأخٍر، كما أن املعىن الذى فيه وال تأخر، وإن كان حصول

 .يقال به لألنسان ناطق ال تقدم فيه وال تأخر، وال اشتداد وال ضعف

 .اختالف غريه من األمور، ففيهبالفعل الذى يلحق ذلك، والذى الفصل قوة أوىل عليه وعلى  وأما التمييز
   

إن كون : أن تقول الدليل على أن حقيقة اجلوهريِة الىت أوضحناها ال تقدم فيها وال تأخر أنك ال ميكنك وأما
ومل توجد فيه هو قبل كون املركَّب كذلك؛ أو  الصوِرة ىف نفسها ماهيةٌ، إذا وجدت ىف األعيان مل حتتج إىل موضوع

إن وجود : ذه الصفة متعلقة بكون الصوِرة على هذه الصِفة؛ كما تقول املركَّب ىف أا كونإن هذه احلقيقة ىف 
متعلق  هى عليه من كوا ال ىف موضوع قبل وجِود املركَّب؛ إذ وجودها قبل وجوده؛ ووجوده الصوِرة على ما

يكون اجلوهر جنساً، إمنا هو  فإذن هذا غري موجب آن ال. بوجودها؛ وذلك الوجود هلا هو الوجود ال ىف موضوع
 .معىن ذاِت اجلوهر

إن اجلوهر إما بسيط وإما مركب؛ أعىن من : تترك لكتاب اللواحق؛ بل تقول مث بعد هذا شكوك خاصية جيب أن
املركب بل هو  والبسيط إما أن يكون غري داخل ىف تقومي. منها تركَّب اجلوهر، أعىن املادة والصورة األشياء الىت

دخول اخلشب ىف وجود الكرسى؛ ويسمى  ؛ وإما أن يكون داخالً ىف تقوميه؛ والداخل ىف تقوميه إمابرىء مفارق
واملادة هى ما ال يكون باعتباره وحده للمركب . صورة مادة؛ وإما دخول شكل الكرسى ىف الكرسى؛ ويسمى

كلَّيا  ومجيع ذلك إما أن يوجد. اوالصورة ما إمنا يصري املركب هوما هو بالفعل حبصوهل .وجود بالفعل، بل بالقوة
الىت يلزمها وجود ىف األعيان أو ىف  وإذا كان اجلوهر، إمنا هو جوهر كما قدمته لك، مباهيِته. وإما أن يوجد جزئيا

لكان املفهوم من لفظِة اجلوهر مشكِّكا ال متواطئاً، كما قالوا،  األوهام، ليس من حيث هو موجود ىف األعيان، وإال
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وجب أن أن  باجلوهر الشىء الذى حق وجود املاهية اخلاصية له ىف األعيان أن يكون ال ىف موضوع، عىنبل إمنا ن
جوهر ألنه إنسان، ال ألنه موجود ىف األعيان  فاإلنسان إمنا هو. تكون هذه املاهية، كاألنسان مثالً، حلقيقتها جوهراً

من اللواحق، أعىن ِمثل الشخصيِة والعموِم وأيضا مثل إنسان، فما ِحلقه  حنواً من الوجود؛ وإذا كان جوهرا ألنه
تبطل معها  األعيان أو التقرر ىف الذهن، فهى أمور تلحق جوهراً؛ ولواحق اجلوهر لوازم وأعراض، ال احلصول ىف

فإن األشخاص ىف األعيان جواهر؛ . ذاته جوهريته، فتبطل ذاته، فتكون قد ِحلقت غري اجلوهر؛ إذ اجلوهر قد بطلت
ماهية حقها ىف الوجود ىف األعيان أن ال تكون ىف املوضوع، ليس  عقول الكلى أيضا جوهر؛ إذ صحيح عليه أنهوامل

ملاهيِته؛  فإن معقول اجلوهر رمبا شكك ىف أمره فَظُن أنه علم وعرض؛ بل كونه علماً أمر عرض ألنه معقول اجلوهِر
 .جوهر هر مباهيِتهوهو العرض؛ وأما ماهيته فماهية اجلوهِر؛ واملشارك للجو

حمموالن على األشخاص الىت  وكذلك فإن حد النوِع، من حيث هو طبيعة، وحد اجلنس أيضا، من حيث هو طبيعة،
ولو كانت إمنا هى جواهر ألا موجودة ىف األعيان  .ال يشك فيها أا جواهر؛ فما شاركها ىف حدها فهو جوهر

رضة ملاهيتها؛ إذ صح أن الوجود عاِرض ىف هذه املاهيات؛ ولكانت األمِور عا مكتنفة باألعراض، لكانت جوهرية
عارضةً  جتعل ما ليس ىف نفسه جبوهر جوهراً؛ فيكون شىء عرض له أن كان جوهراً؛ فتكون اجلوهرية العوارض

 .وإذ هذا مستحيل فكليات اجلواهر جواهر ىف ماهياا. لشىء

  الفصل الثاىن

  "ب"فصل 

  والثالثىف اجلوهر األول والثاين

ىف األمور املشتركة ىف طبيعٍة واحدٍة قد يكون على وجهني؛ فإنه إما  واألول. لكن اجلواهر األوىل عى الشخصيات
يكون ىف ذلك  ذلك املعىن بعينه؛ كما أن اجلوهر أول ىف الوجود بالقياس إىل العِرض، وإما أن ال أن يكون أوال ىف

 .آخر  بوجه آخر ومعىناملعىن أوالً وال أخرياً، ولكن يكون أوال

األول واألوىل؛ فليس كل ما هو  فاجلواهر الشخصية ليست أوالً ىف حقيقة اجلوهرية، وإن كانت أوىل، وفرق بني
كانت واحق الشىء وكماالته تكون له أكثر مما لغريه أو أقدم له  أوىل بشىٍء فهو قَبلٌ به؛ بل قد يكون أوىل به إذا

ختاِلف فيها  جلزئيات ليست أول ىف حقيقة اجلوهرية؛ إذ تلك احلقيقة للماهيِة الىت هلا والوا .ىف الوجود مما لغريه
 .غريها

الوجود، وِمن جهِة تقِرر األمر الذى باعتباره كان  ولكن اجلواهر الشخصية أوىل باجلوهرية؛ ألا أول ِمن جهِة
  الكمال والفضيلِة أيضاً، وِمن جِهة السِبق إىلاألعيان ال ىف موضوع، وِمن جهِة اجلوهر جوهراً، وهو احلصول ىف

 .التسمية
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إىل اجلزئيات بالفعل،  جهِة الوجوِد فإن اجلواهر الكلية، من حيث هى كلية بالفعل، فهى إما مقولة بالقياس أما ِمن
وليس . ملوضوعاتما على موضوعاٍت؛ فال بد هلا من ا ووجودها ذلك أن تكون مقولةً بوجٍه. أو معترب هلا نسبة إليها

غري مقول معناه قوالً وجوديا أو ومهيا على كثرة، إىل أن يكون شىء آخر  أى. حيتاج الشخص ىف أن يكون شخصاً
مستغٍن  وإذ كل شخٍص. وعلى غريه؛ وإال لكان ِمن شِرط تقرِر وجوِد كل شخٍص أن يكون معه غريه مقول عليه

 .ىعن صاحبه ىف تقرر وجوِده، فهو مستغٍن عن الكل

 الكلى؛ كما إمنا هو كلى بالقياس إىل اجلزئى، كذلك اجلزئى إمنا هو جزئى بالقياس إىل إن: فإن سأل سائل وقال

جزئى؛ كذلك ماهية الكلى،  وكما أن ماهية اجلزئى، ِمن حيث هى ماهية ال تتعلق بالكلى، بل من حيث هو. الكلى
كذلك ماهية الكلى، ِمن حيث هى ماهيته، ال تتعلق  ى؛من حيث هى ماهيته، ال تتعلق بالكلى، بل من حيث هو جزئ

ليس كالمنا ها هنا ىف الكلى واجلزئى، ِمن حيث مها : فاجلواب عن ذلك أنه باجلزئى، بل تتعلق، ِمن حيث هو كلى،
بالعدد؛  نعىن بالكلى ما هو مقول على كثريين؛ وباجلزئى ما ليس مقوالً على كثريين، بل هو واحد متضايفان، بل

حيث هو جزئى كليِنه، بل ِمن حيث هو  ولسنا ننظر ىف زيٍد وعمرو، من.وهذا املعىن ال يتعلق بالكلى. يٍد وعمروكز
 .وهذا ال يتعلق وجوده بطبيعة الكلى. املضاف شخص مفرد، الذى يقابل الكلى مقابلة غري مقابلة

وجوداً، فالكلى أيضا ال يتعلق بالشخص ال يتعلق وجوده بأن يكون الكلى م إن الشخص بعينه، كما: فإن قال قائل
تعلق هلا ىف الوجود  إن الطبيعة الشخصية على اإلطالق ال: ولسنا أيضا نعترب شخصا بعينه؛ بل نقول:فنقول بعينه؛

شركة؛ وأما الطبيعة الكلية فهى متعلقة بشخٍص  بوجود الطبيعِة الكليِة، من حيث هى كلية، حىت ال بد من أن تكون
 .ةما ال حمال

بل  إنا مل نأخذ ماهية اجلوهِر، من حيث هى ماهية،: اإلنسان أقدم ِمن طبيعة زيد، فنقول إن طبيعة: فإن قيل
 .الوجود أخذناها، من حيث هى ماهية كلية؛ مث حكمنا هذا احلكم؛ فهذا نحو تقدِم

ليس ألحٍد أن : ؛ فنقولمبضاف إنكم أخذمت أحدمها، ِمن حيث هو مضاف؛ وأخذمت اآلخر ِمن حيث ليس: فإن قيل
حبكم إمنا يصدق عليه عند ذلك األخذ؛ بل املأخوذ أى أخٍذ  حيكم علينا فيما نأخذه أى أخٍذ شئنا، مث نقِضى عليه

 .بكاذب، فحينئٍذ له أن ينازع شئنا، إذا حكمنا عليه

؛ فإذا قايسها باخلارجات، ىف هذه األشياء ِمن حيث هى كلية وبعد ذلك، الفائدة ىف ذلك هى أن املنطقى إمنا ينظر
فيجب أن يأخذ املقيس كلياً ضرورة واملقيس إليه ِمن خارج مفرداً كما هو ىف  قايسها من حيث هى موجودة؛

اجلوهِر، فهو أن اجلوهرية هى  وأما حنو تقدِمه حبسب استقرار األمر الذى هو املعترب ىف جوهِرية. فهذا حنو الوجود؛
واجلواهر األول قد حصل هلا هذا األمر الذى قيست . موضوع ذا وِجدت، أن ال حتتاج إىلاملاهية الىت ِمن شأا، إ
 .الكلية مل حيصل هلا إليه املاهية؛ واجلواهر

موضوعاٍت وأصوالً لغريها، واملوضوع واألصل أفضل،  إا إذ كانت: وأما حديث الكماِل والفضيلة، فقد قال قوم
ري بين فيه أن األصل واملوضوع جيب أن يكون أفضل؛ بل رمبا كان ذو غ فهى أفضل، فهذا كالم جزاىف؛ فإنه

ولكن  .وهلذا ما كان كل شىٍء أفضل من اهليوىل. األصل وزيادة فضيلة، أفضل من األصل وأكمل األصل، الذى له
 جيب واألفعال واألحوال الىت فضيلة هذه الشخصيات هى أن القصد ىف الطبيعة متوجه إىل أن توجد هذه األشخاص
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 .أن حتصل؛ فإن ما حيصل منها وهلا
   

اجلزئية؛ وباحلرى  السبِق إىل التسِمية، فالَِن أول شىٍء عِرف أنه موجود ال ىف موضوع فهى األشخاص وأما حديث
وموضوعاٍت لألعراض على سبيل " على" إذ كانت موضوعاٍت لكلياا على سبيل. أن تكون سابقة لألشياء كلها

وهذه اجلواهر الكلية فإا، وإن كانت . عليها أو موجوداً فيها ٍء وجوده إما بأن يكون مقوالً؛ فكان كل شى"ىف"
للجواهر األول ىف  بينها تفاوتاً؛ فالنوع منها أوىل باجلوهرية من اجلنس؛ وذلك ألنه أشد مشاركةً ثانيةً، فإن هلا فيما

إنسان، كان جواباً : ما زيد وعمرو ؟ فقلت: سِئلت نك إذاماهياا، ألنه يدل عليها ِداللة أكثر من ِداللة اجلنس؛ أل
فكل . فهناك ال تكون قد وفيت املاهية، بل يكون للسائل إىل معاودة البحث سبيل أمت من جواِبك عنه بأنه حيوان؛

 .ريةفهو أوىل باجلوه أشد مشاركةً لألول، ِمن حيث هو أول، فهو أقرب إليه، ِمن حيث هو يتقدم به ويتأخر، ما هو

وكما أن . كحاِل النوِع ِمن الشخِص الذى دونه وعلى أن حال اجلنس، من حيث هو كلى، من النوِع الذى دونه
ألنه موضوع للجنِس والنوِع، فكذلك حال النوِع من اجلنِس، وهو بعد  الشخص إمنا صار متقدماً على النوع

وذى  مثل املاشى: ان موضوع ألعراٍض كثريٍةفإن اإلنس. موضوع لألعراض الكليِة، فيوجد فيه الشخِص أيضا،
 .الرجلني، والغراِب لألسود

الشخصياِت كقياس الشخِص إىل النوع وسائِر األمور؛ ولكن لقائٍل  فقياس النوِع إىل اجلنِس وإىل سائِر األمور بعد
متعلق   كذلك اجلزئىالذى أوردمتوه ىف الشك الذى ذكر فيه أن الكلى، كما أنه متعلق باجلزئى، إن احلل: أن يقول

حل ال يفيد إذا أورد مثل ذلك  إن الشخص غري اجلزئى املضاف إىل الكلى؛ من حيث املعىن، فهو: بالكلى، بأن قلتم
بالقياس إىل اجلنس؛ فال يكون النوع نوعا إال  الشك ىف النوع؛ فإن النوع ليس كالشخص، بل إمنا هو مقول

بالنوع النوع السافل،الذى نوعيته بالقياس إىل األشخاص؛ مث يكون كالمكم  بالقياس إىل اجلنس؛ اللهم إال أن يعنوا
وجنٍس أعلى منه؛ فيكون  باملقايسة بني النوِع األخري وأجناسه؛ وال يتناول املقايسة الىت بني نوع متوسٍط خمصصاً

 ما هو نوع متوسط إىل ما فإنكم، ال حمالة، جتعلون نسبة بياناً غري مستوعٍب وال موضوعاً حيث يكون وصفه أولياً؛
 .النسبة هو جنس فوقه هذه

إىل اجلنس، بل نظرنا األول كان ىف  إنا لسنا ننظر ىف اإلنسان أيضاً، ِمن حيث هو نوع مقول بالقياس: فنقول
 ىف املاهية، والكلى يقال عليه؛ ونظرنا اآلن إمنا هو ىف أن الكلى املقايسة بني الكلى وما ليس بكلى ن ويشارك الكلى

األخص منه  الكليني املشاِركني املختلفني ىف العموم واخلصوص ما حاله ِمن الكلى املشاِرك له الذى هو جنس من
إنساناً كليا، إىل أن يكون فوقه شىء  واإلنسان الكلى ليس حيتاج، ىف أن يكون. الذى ليس جبنٍس، فنحد تلك احلال

لى ال حيتاج، ىف أن يكون حيوانا كليا، إىل أن يكون فوقه الك هو نوعه، بل إىل أن يكون حتته شىء؛ بل احليوان
كان اإلنسان، من حيث هو نوع، حمتاجاً إىل اجلنس، وكذلك احليوان، فلسنا ننظر  جسم كلى، وال ينعكس؛ وإن

فقط، وليس النظر  طبيعة اإلنساِن واحليواِن، من حيث هو نوع، بل ننظر ىف طبيعة النوع،من حيث هو كلى اآلن ىف
 .هو طبيعة النوع، أو من حيث هو نوع طبيعِة النوع، من حيث هو كلى، هو النظر ىف طبيعة النوع، من حيثىف 

العقلية متأخرة عن احملسوسات، فيجب أن يكون العقلُ والبارى،  إنكم قد جعلتم اجلواهر: ولقائٍل أن يقول
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سلف   أما البارى تعاىل، فيجب أن تعلم مماأوال: عن األشخاص احملسوسة؛ فنقول ىف جواب ذلك سبحانه، متأَخرين
جواهر عقلية فليس كل العقليات هى  أنه ليس داخالً ىف ِجنِس اجلواهر، وأما ثانياً، فإنه وإن كان النوع واجلنس

ذاا ال تتعلق مبوضوٍع تقال عليه أو فيه؛ وهذه املفردات العقلية  أنواع وأجناس، بل ىف العقليات مفردات قائمة ىف
الكلياِت العقلياِت،  أما ِمن املفرداِت اجلسمانية، فألن تلك أسباب وجِودها، وأما ِمن. من كل شٍئ  باجلوهريِةأوىل

ِمن الكلياِت احلسيِة الطبيعية، فألا أوىل باجلوهريِة مما  إن كان هلا، فإلا مفردات على النحو الذى أومأنا إليه؛ وأما
 .دات اجلسمانيةأعىن املفر هو أوىل باجلوهرية منها

   
الشخصياِت والكلياِت، وإن  املقايسة الىت تقدمت منا فلم تكن بني احملسوسات وهذه اجلواهِر العقليِة، بل بني وأما

ويشبه أن . تعمها جنسية، فاملناسبة بينها هذه املناسبة كان يف اجلواهِر العقلية كثرة شخصية تعمها نوعية، ونوعية
وكذلك احلال يف البسائط اليت للمحسوسة أيضا، فإن الصور الشِخصية . دون بعض ايكون ذلك موجوداً يف بعضه

 .املطلق الصور النوعية؛ مثال إن صورة هذا املاء وذاك املاء أقدم ِمن صورِة املاِء أقدم من

إن : اً، فنقولاملقايسات الىت جترى بينها عرض وإذ قد فرغنا من املقايسات الىت جترى بني هذه اجلواهر عمقاً، فلنعترب
فإا، من حيث هي أشخاص، فإن ماهيتها ال تقَدم لبعضها على بعض؛  األشخاص اجلزئية، وإن تفاضلت يف أمور،،

أوىل ببعض  نوعياا، فإنه ليس زيد أوىل بأن تقال عليه طبيعة نوعه من شخٍص آخر، بل رمبا كان وكذلك حال
بالِعلم منه؛ وكذلك ليس اإلنسان   إذا كان أعلم منه فهو أوىلاألعراض اليت تعرض جلوهريتِه الشخصية؛ مثال

واستحقاِق ِمحل اجلِنس عليه أوىل من الفرِس، وإن كان باعتبار القياس  النوعي ىف استحقاقه درجة اجلوهريِة النوعيِة
 .هاوأجناس وال جواهر بعد اجلواهِر األوِل يف احلقيقة إال أنواعها. والفضيلة أوىل منه إىل الشرِف

تعِتمده؛ ومن جهٍة أخرى، فإن الفصول إما  وأما الفصول فإا ِمن جهٍة جترى جمرى األنواع؛ وقد علمت من هذا ما
غري حممولة على زيٍد وعمرٍو، وإن كانت جواهر، والمقايسة بينها وبني  أن يعىن ا الصورة اليت هى كالنطِق، وهذه

صورية هلا فيما بني  وهى جواهر. ِص، بل باعتباِر البساطِة والتركيِبواألنواِع ىف اعتبار العموِم واخلصو األشخاص
املركَّبات، من حيث هى بسائطها، كانت إقدم ِقدمة املبدإ  جزئياِتها وكلياِتها هذه املقايسة بعِينها؛ وِإذا نسبت ِإىل

 أجناسها، وإن كانت بالقياسإىل جزيئاا أنواع وأجناس؛ فهى أيضا أنواع اجلواِهر و وهى بالقياس. على ذى املبدإ

 .إىل شئ آخر فصوال

اليكون ِإال جوهراً، فإن معىن اجلوهرية، كما  وأما الفصول الىت هى فصول منطقية حقيقية كالناطق، وِإن كان
هذا الفصِل، وليكن الناطق، أنه شئ ذو نطٍق؛ مث ليس يكون ذلك الشئ ِإال  علمت، غري مضمٍن فيها بل معىن ِمثِل

اجلواهر هى أشخاص  فباجلملة، ِإن. ال خيلو ِمن لزوم اجلوهريِة له؛ وهذا أمر حتققته فيما سلف لك  أىجوهراً؛
 .على النحو الذى ِقيل اجلواهر وأنواعها وأجناسها؛ وفصوهلا ىف ِعداِد أجناِسها وأنواِعها

، كانت أوىل باجلوهريِة بسبيل الِقدمة، األنواِع املركَّبِة منها فالفصول اردة، الىت هى الصور ِإذا قيست ِإىل طبائع
وجه آخر؛ ألن  وأما املنطقية ِمن الفصول، فإا متأخرة ىف اجلوهريِة من. باجلوهريِة بسبيل الكمال ومل تكن أوىل
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أن اليوجد جوهراً أو حيواناً ذا نطٍق، بل  اجلوهرية الزمة هلا ال داخلة ىف مفهوِمها؛ ِإذ قد علمت أن الناطق جيب
 . ذا نطٍقشيئاً

  الفصل الثالث

  " ج"فصل 

 ىف رسوِم اجلوهِر وخواصه

أا موجودة ال ىف موضوع؛ والفصول املنطقية أيضا، ِإذ كانت  اجلواهر كلها تشترك ىف خاصيٍة مساويٍة هلا وهى
 نتاألجناس واألنواع أوىل بذلك، من حيث علمت، فإا أيضا موجودة ال ىف موضوع، ِإذ كا جواهر، وِإن كانت

وليس شئ ِمن اجلواهِر ىف  .والىت تقال ىف موضوع فرمبا وافقت ىف االسم فقط. تعِطى شخصياا أمساءها حبدودها
أجزاء اجلوهِر ىف الكِالت الىت هى املركبات،  وليس ِإذا كانت. موضوع؛ وال شئ مما هو ىف موضوع فهو جوهر

د علمت أن الوجود ىف املوضوع خبالِف وجوِد تكون ىف موضوع؛ فق وجزئياا ىف الكليات، جيب من ذلك أن
 .واجلزئياِت ىف الكلّيات األجزاء ىف الكالِّت

املنطقيِة ِإمنا هى ِمن مقولة اجلوهر حبسب اعتباِر كوِنها جزءاً  فال تلتِفت ِإىل ما يقال ِإن الصور والفصول غري
بالذات؛  علمت أنه ال يقع شئ ىف مقولتنيبالقياس ِإىل موادها أعراض وِمن مقولة الكيف؛ فقد  للجوهر، وِإمنا

عليها وعلى معىن املقولة باشتراك  وعلمت أن هذه أيضا ليست بالقياس ِإىل موادها بأعراض؛ وأن الكيفية تقال
 .املنطقية تشترك ىف هذه اخلاصية؛ ِإذ هى أيضا جواهر االسم، ال كقول اجلنِس، فاجلواهر احلقيقية والفصول

   
فهذه . املقوِل على موضوع  تشارك اجلواهر الثانية ىف أا مقولة بالقياس ِإىل أشخاص اجلواهر قولاملنطقية والفصول

اجلوهر املطلِق، فخاصية مساوية منعكسة؛ وإما بالقياس ِإىل  اخلاصية، أعىن الكون ال ىف املوضوع ، إما بالقياس ِإىل
 .ا أعمهى األشخاص واألنواع واألجناس، فإ اجلواهر احلقيقية، الىت

فهى ِمن . املشهور أنه خاصة لكل جوهٍر؛ وليس كذلك؛ بل لبِعض اجلواهِر وههنا خواص أُخر ِمنها ما يرى ىف
اِإلشارة هى ِداللة  وهذه اخلاصية هى أن اجلوهر مقصود ِإليه باِإلشارة؛ فإن. ختص املخصوص وال تعمه اخلواص الىت

واألعراض التعِرض هلا هذه اإلشارة ِإال . ِمن نوِعه يها شئ غريه، لو كانحسية أو عقلية ِإىل شئ بعِينه ال يِشركه ف
. موضوعِه متكثرة باجلواهر الىت هلا؛ وكل واحٍد منها يصري واحداً متعينا لتعين ىف بالعرض؛ ألا ِإمنا تصري متميزة

 .يِزبالتح فاإلشارة اِحلسية املعينة للموضوع إمنا تتناول اجلواهر ذواِت التميز

إذا تناولتها من حيث معانيها، مل تكن اإلشارة  ولكن. وأما اإلشارة املشهورة بأا عقلية، فإا تتناول األعراض أيضا
للشركة؛ وِإذا تناولتها وهى حبيث ال تشترك فيها، وهذا هو الذى جيب أن خيص  الىت مسيناها؛ ألن معانيها صاحلة

وهى متكثرة . األعراض ال وقد خصصها مبوضوعاٍت عقليٍة خمتلفٍة تكثرت ااإلشارة، فال ميكن العقل ذلك، ِإ باسم
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تكثِر تلك األعراض، كمواد هلا ِإليها نسبة ما،  بذواا قبل تكثِري تلك األعراض؛ أو متكثرة ألسباب كثرا قبل
 قلية، ِإن كانت موجودة،اإلشارة العقلية ذا املعىن التتناول أيضا األعراض الع على ماستعلمه ىف موضعِه؛ فتكون

 .اجلواهر دون األعراض فاملقصود ِإليه باإلشارة أى بالقصِد االول باإلشارة، هو. تناوال بالقصد األول

ِإىل اجلواهر احلِسية فقط؛ أو جتعل أعم منها تشتمل على  وال مناقشة ىف أن جتعل اإلشارة املذكورة حسية؛ فتكون
السبيل؛  اطؤ؛ فإن كثريا ِمن الرسوِم واحلدود املذكورٍة هلذه األشياء سبيلها هذهبالتو اإلشارتني، وإن مل يكن ذلك

 .ِإذ ال تعن فيها لكن هذه خاصية اجلواِهر األوىل دون الثانية؛ فإنه ال إشارة ِإىل الكليات

إلنسان حمموٍال على بني اإلنسان وزيٍد، وِإن كان ا وال تظن أنك ِإذا أشرت إىل زيٍد فقد أشرت ِإىل اإلنسان؛ ففرق
 نعم اإلنسان وسائر الكلياِت ال تدل. حمموال على زيٍد فقط، وكان كل إنساٍن زيدا ولوال الفرق لكان أبدا. زيٍد

الثانيِة، ما يعطيها معىن أنيٍة تنفِرز به،  على مشاٍر إليه، بل على أى واحٍد اتفق من املشار إليه؛ فمنها، أى ِمن اجلواهِر
تنفِرز ا، كاجلوهِر الذى هو جنس األجناس؛ إال أن جيعل االنفراز، ليس  نها ما ال يعطيها أِنيةكالنوعيات؛ وم

 .املشارك ىف اِجلِنس ، بل بالقياس إىل الوجود بالقياس ِإىل

يعمها، أو  امأنية أفادا أنية ذاتية، وهو ِإفراز مجلٍة بالذات غري معتٍرب أا حتت ع وهذه اجلواهر الثانية، إذا أفادت
إفراز حتت اجلنس، وهذا الطريق ِمن اإلفراز ال  ليس؛ فلذلك ليست تلك األنية أنية الفصل، فإن إفراز أنيِة الفصل

ما، كما قد ِعلمت؛ أعىن بقوىل بالعرض، ماال يكون للشِئ أوالً بل بسبِب  يقال على النوِع إال بالعرض ِمن وجِه
تفرز ألن فيها مفِرزاً هو  ِض أن طبيعته ال تفِرز باحلقيقة، بل اإلنسانية تفِرز، ولكن إمناأعىن بقوىل بالعر غريِه، ولست

 .األول فيه

أحدمها أا ال تدل على هذا املشاِر إليه بعِينه، بل على أى واحٍد كان؛  :فاجلواهر الكلية تدل على أى ِمن وجهني
 .أا تفِرز إفرازاً جوهرياً والثاىن

على سبيل أا ال توجد إالَّ ىف اجلوهر، وإن كانت ال توجد  املنسوبة إىل اإلشارة خاصية للجوهرفهذه اخلاصية 
 ختصِيصها بأن يقال إن اجلوهر ِمن املقوالت هى املقولة الىت توجد ىف األمور الىت جلميع اجلواهر؛ فيكون وجه

بل على أن بعض أجزائها  أجزائها الكعبة،يشتمل عليها هذا الشرط، كما يقال الكعبة خاصة ملكة ال على أن مجيع 
 .الكعبة؛ وال كذلك املدينة

أنواعه، لكن ليست خاصية للجوهِر بالقياس إىل كل عرٍض بل بالقياس إىل بعض  وللجوهر خاصية تعم مجيع
 .وهو أنه ال ِضد له إذ كان ال موضوع له األعراض؛

   
عليه ويستحيل   ِضده ىف املوضوع، ومها ذاتان يتعاقبانالذى الكالم فيه ههنا فهو أمر مشارك ملا هو والضد

موضوعاً، كان القول ىف هذا الباب قوالً آخر،  وأما إن عِىن بالضد كل مشارٍك ىف حمٍل،كان مادةً أو. اجتماعهما فيه
 .ضد ومل يبعد أن يكون للجواهر الصوريِة

بل أكثر ما حيتمله هو أن يعِرف ذلك  ِفى ا وسعه،وليس على املنطقى أن حياول إبانة هذه األشياء بالتحقيق، فلن ي
تزال عنه شكوك تعِرض له من أمثلٍة مستقرأٍة تفهمه أن ما اختلج  باالستقراء أو حبجٍج مأخوذٍة من املشهورات، وأن
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 .إليه من الشكوك كاذب، وإن كان زواهلا ال يوِجب اعتقاده أّن هذا صادق ىف صدره أو ألِقى

بذاتيهما، بل العِرض،  وأما اجلسم احلار واجلسم البارد فليسا يتضادان.  أنه ال ِضد لإلنساِن والفِرسيبني واالستقراء
 .إذ املتضادان فيهما مها احلرارة والربودة

الصغري  فإنْ تشكَّك متشكِّك وأورد. تشاركها فيها مقوالت أخرى، فإنه ال ِضد أيضاً للكمية وهذه اخلاصية
أن األربعة والثالثة واخلمسة ليس هلا  الرأى، فإىل أن حيل ذلك ويبطل، فعليه أن يتأمل ليعلموالكبري مناقضةً هلذا 

غاية املخالفِة هلا فيكون ضداً، إالّ وهناك ما هو أبعد وأشد خمالفةً  أضداد، إذ ليس شئ من العدد أوىل بأن جيعل ىف
أنه ال ضد له من  لبيان، وجد للجوهر مشاركاً ىفعِلم أن ال ضد للثالثة وال لألربعة ذا القدر من ا فإذا. منه

وهو الكثرة والقلة، إن كانتا كميتني وكانتا  الكمية؛ وهو أنواع ذكرناها؛ وإن كان مثالً من الكميِة ما له ضد،
وجود التضاد ىف الكبري والصغري والكثرِة والقلَِّة، فال فائدة ههنا ىف  وإذ االعتراض يرتفع مع تسليم. متضادتني

 .ببيان أن الكثرة والِقلَّة والكِبر والصغر ليست كمياٍت وال متضاداٍت أيضا الشتغالا

أكثر الكيفية هلا أضداد،  الكّمية، وإن شاركت اجلوهر ىف هذا، فإن أنواعاً من املقوالت األخرى ال تشاركه؛ فإن مث
 .وإن كان بعضها أيضا ال ِضدله

ر أيضا ال يقبل األشد واألضعف؛ فإن املشتد يشتد عن حالٍة هى أخرى؛ وهى أن اجلوه وتتبع هذه اخلاصة خاصة
حالة القوة، أو عن حالة القوة  احلالة الىت يشتد إليها؛ فال يزال خيرج عن حالة الضعف يسرياً يسرياً متوجهاً إىل ضد

الشتداد والضعف ىف فإن كانتا أعراضاً كان ا. متضادتان ال جتتمعان متوجهاً إىل حالة الضعف؛ واحلالتان متقابلتان
 .يكون؛ وإن كانتا جواهر كان ىف اجلوهر تضاد، وقد ِمنع ذلك األعراض، وهذا مما

ينتفى  الىت قبل هذه وضعاً مطلقاً صارت هذه اخلاصة موضوعة أيضا، فإن االشتداد والتنقص فإذا وِضعت اخلاصة
 .مع انتفاء التضاد

جلواِهر، فذلك مما ال حيتمل املصري من بعِضها إىل بعٍض على ا مث الضرب من التضاد الذى مل يتشدد ىف رفِعه عن
. رمبا كان دفعةً والتضعِف؛ فليس كل األضداِد يكون االنتقال ِمن بعِضها إىل بعٍض على السبيل؛ بل سبيل االشتداِد

 .يضعه بل رفع قبوِل التضاِد يرفع التنقص واالشتداد؛ ووضعه ال يوِجبه وال

ذلك أن الصحة ال تضاد احلسن وال  داد والتنقص قد يكون ال فيما بني األضداِد؛ ومثالوقد ظن ظانَّ أن االشت
تلتِفت إىل ذلك؛ فإن الذى ذهب هذا الظان إليه هو نوع ِمن  وال ينبغى أن. ضده؛ ورمبا كان حسن أكثر ِمن صحٍة

احلركِة،   االشتداد والتنقص على سبيلوكما أن اجلوهر ال يقبل. غري الذى ذهبنا إليه ههنا اعتباِر الزيادة والنقصاِن
باألوىل واألحرى وعمقاً؛ فإن  لست أعىن باملقايسة الىت جتِرى. كذلك ال يكون منه ما هو أشد وما هو أضعف

ولكن أعىن حبسِب املقايسة الىت ختصه ِمن طبيعٍة واحدٍة وحد  اجلواهر قد قيل إن بعضها أوىل باجلوهرية ِمن وجٍه؛
 أشخاِص الناس ىف أنه إنسان، الذى هو جوهره، بأشد ِمن شخٍص آخر؛ كما أنه قد يكون شىء ِمنواحٍد؛ فليس 

فرس؛ كما يتوهم أن  بياض ىف أنه بياض أشد ِمن بياٍض آخر؛ وال أيضا شخص إنساٍن بأشد ِمن شخص فرٍس ىف أنه
وكذلك حال األنواِع .ِمن برودٍة ىف بروديِتهاحراريِتها أشد  بياضا أشد ىف بياضيِته ِمن سواٍد ىف سواديِته وحرارة ىف

بالسويِة؛ ومع  فإا ليس بعضها أشد ىف بابه ِمن اآلخر، إذ فرضنا أن األجناس إمنا حتمل عليها الىت ىف درجٍة واحدٍة؛
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 .فليست أشد ىف اجلوهرية ذلك فإن اجلواهر األوىل، وإن كانت أوىل باجلوهريِة ِمن الثواىن،
   

والكّم أيضاً يشاِرك اجلوهر  .شد؛ فإن األوىل يتعلق بوجود اجلوهرية؛ واألشد يتعلق مباهيِة اجلوهريِةغري األ واألوىل
 .ىف هذا كما نبين بعد

أن أخص اخلواص باجلوهِر أن ماهيته ماهية إذا تشخصت وضعت األضداد؛ فكان اجلوهر  وقد يعتقد ىف ظاهِر األمِر
فال يقبل األضداد؛ ألن  ه، قد يقبل األضداد لتغريه ىف نفسه؛ أما اجلوهر الكلىالواحد بعينه منه، ال الكلى من ما

 .شخٍص أبيض الكلى يشتمل علىكل شخص؛ وال يصدق أن كل شخٍص أسود وأن كل

وسواداً، فليبطل ظنه بأنه ليس اللون الذى هو  فإن ظن أن العرض الكلى يقبل الضدين أيضاً كاللوِن يكون بياضاً
 ينسلخ السواد عن اللوِن ويغشاه البياض؛ بل إمنا يقال ىف اللون املطلِق إنه يقبل  للَّوِن األبيِض بأناألسود قابالً

الوهم أى الفصلني ِشئت؛  الضدين مبعىن أنه بعض وبعض؛ أو بأن تفِرز الطبيعة اللونية جمردةً ىف الوهم فتقبل ىف
الوجود وىف القبوِل الذى يكون لقابٍل واحٍد؛ ولو كان  ىفوليس كالمنا ىف ِمثل ذلك، بل كالمنا ىف القبول الذى 

ولو كانت طبيعة اللوِن اردة تقبل ذلك ملا . لوٍن سواداً وكان كل لوٍن بياضاً اللون الكلى يقبلهما، لكان كل
 .قب المعاًولكانا على التعا سواداً وبياضاً، بل مسودةً ومبيضةً، فلم يكن لونٌ ما سواداً ولون ما بياضاً؛ كانت

األضداد؛ فإن اجلواهر العقلية البسيطة قد ال تتغري البتة؛ وما  وهذه اخلاصية ال تعم كل جوهٍر؛ فما كل جوهٍر بقابٍل
هيوىل وصورة؛ وال  يقبل األضداد؛ بل إمنا تقبلها اجلواهر املتغرية واجلواهر اجلسمانية املركبة ِمن ال يتغري البتة فال

تقبل األضداد؛ وإمنا يقبل ذلك بعض اجلواهِر  ؛ فإن كثريا ِمن األجساِم السماويِة الكل املركباِت اجلسمانية
 .اِجلسمانية

 البعض، وهى خاصة ال جلزئيات ذلك البعض فقط؛ بل جلميعه؛ فإن كلّياِتها أيضاً حيمل وهذه اخلاصية تساوى ذلك

بكلِّيته، فإن كلّيته موصوفة بأن الواحد  لك كلّيتهعليها أن الواحد منها بالعدِد يقبل كذا وكذا؛ وأنه وإن مل يقبل ذ
 .الواحد منها يقبل واألشخاص فإنّ. منها بالعدِد يقبل ذلك

مل تصح للجزئيات؛ فإن زيداً ليس يقال عليه إن  إنك إن جعلت هذه اخلاصية حبيث تِصح للكلّياِت،: فإن قال قائل
 ا حق صحيح وإنَّ هذه اخلاصية ىف النظر األول لطبيعِة اجلوهِرفاجلواب انَّ هذ الواحد منه بالعدد يقبل املتضادات؛

والكلية؛ بسبب أا تلحق  اِجلسماىن املذكور منظوراً إىل ماهيِتها؛ فمنها كلّى ومنها جزئى؛ وتلحق هذه اخلاصية
 .خصوِصاخلواص الىت ختص وال تعم موضوعاِت امل الطبيعة وتلحق املقولة حلوقاً على الوجِه الذى قيل ىف بعض

سبيله هذه السبيل؛ وذلك ألن القول قد يكون صادقا وقد يكون كاذباً؛ والظن  ولكن قد يظن أن من األعراِض ما
 .صادقاً مث يصري كاذباً؛ والسطح يكون أبيض مث يسود قد يكون

للصدِق   قابالًالقول، فالقول ال يبقى بعيِنه للصدق والكذِب؛ فالواحد منه بالعدِد ليس أما ىف: وكشف هذه الشبهة
هذه الشبهِة عام ىف القوِل والظن؛  فاجلواب املشهور عن. والكذِب؛ وأما الظن فإنه يبقى فيكون موضعاً هلذه الشبهة

لكن التغير ِمن حاٍل إىل حاٍل إمنا عرض لألمِر احملدِث منه أو املظنوِن  وهو أن القول والظن مل يتغري ِمن حاِلهما شىء؛
 .تعاقبةً على ذلك األمِر دون القوِل والظناألضداد م به؛ وكانت
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الوجه غري سديٍد؛ فإنه ليس إذا كان األمر يستحيل؛جيب أن يكون الظن ال يستحيل؛  لكن هذا اجلواب على هذا
موجوداً؛ وكان الظن فيه  األمر يستحيل استحالة توجب ىف الظن استحالة وذلك أن األمر يستحيل ىف أنه كان فإنّ

الظن أيضاً يستحيل حني يكِذب ذلك الظن الباقى فيه  ؛ فإذ صار معدوماً وبقى الظن بوجوِده؛ فإنّصادقا أنه موجود
يثِبت استحالة أخرى؛ وليس يتعرض ألن ينفى االستحالة األوىل؛ وذلك ألنه  فهذا احلل إمنا. بعد أن كان صادقا

 .لكِذِباستحالة ىف وجوده وعدمه؛ وكالمنا ىف استحالة الصدِق وا يثْبت لألمر

بل عن  الظن صادقاً معىن ىف الظن، وإن كان إضافياً؛ وهذا املعىن قد زال،ال عن األمِر وحده، ومعلوم أن لكوِن
وإذا زال، فإمنا زال عما كان  الظن؛ فإن هذا الوصف، وهو أنه صادق، أى مطابق للموجود، كان للظن ال لألمِر؛

متقرراً ثابتا،بل املضاف أيضا ِمن مجلِة األوصاِف واألعراِض  ونفيه؛ وليس كل وصٍف يتغري على الشىء جيب أن يك
 .كما يِقرون به الىت تلحق األشياء

   
لتغِري حاِل األرض  أن يكون تغير أمٍر هو سبب تغيِر أمٍر آخر، كأفوِل الشمس وغيبِتها، فإنّ ذلك سبب وال مانع

 .واهلواِء؛ وكل واحٍد تغري ىف نفِسه

لكن  استحال، جيب أن ال يكون الظن قد استحال باستحالٍة أخرى تابعٍة الستحالِة األمِر؛ مر قدوليس إذا كان األ
استحالةً أولية، أى استحالة ليست  إذا قيل إن اجلواهر تقبل األضداد بأن تستحيل ىف أنفسها ىف معاٍن غِري مضافٍة

 .لصفة، واجنلت الشبهةيوجد الظن ذه ا تتبع استحالة شىء آخر على سبيل املضاِف فقط، مل

 فإن استقصينا وعنينا بقولنا بتغِريه. بتغٍري له ىف نفسه؛ بل ألن ملوضوعه تغرياً به وأما السطح، فإنه أيضاً ليس يستحيل

ال حيتاج ىف ذلك إىل ما  ىف نفسه أنه يكون مستغنياً بذاته وحده ىف أن يكون موضوعاً لألضداد يتغري ا بنفسه،
 .يشاركه بوجٍه من الوجوه ك التغري، خرج السطح والظن والقول عن أنيقيمه ويعرضه لذل

وأا لن تزول عنها أعراض تعقبها أعراض إضافية وقارة  وأما املناقشة ىف أن األعراض بأنفسها ال حتمل األعراض،
 وإن كان اجلوهرذلك للجوهر بتوسِطها، فذلك شىء ال أرى للمنِصِف أن يركبه، وأنه  زواالً وعروضاً أولياً، يكون

وتلحقه حلوقاً أوالً مث تلحق  سبباً لوجود العِرض، فليس جيب أن يكون مانعاً أن تكون أمور تعِرض للعِرض وتلزمه
وحمتاجاً معه إليه؛ كما ليس مانعاً أن تكون له أنواع أيضا  اجلوهر بتوسطه؛ وإن كان اللحوق موجوداً معه ىف اجلوهر

 . ذلك فستجده ىف العلومحتقيق وأما. وأجناس تقال عليه

ذاته و بتغِري نفسِه شيئاً من األضداد؛ بل إما أن يتغري ىف أمٍر  فلنجمع اآلن مساعِدين على أن العرض ال يقبل مبنفِرد
ليس له تغري  ىف نفسه، أى ىف هيئة قارة ىف ذاته؛ أو يتغري بتغري ما هو فيه؛ وباجلملة فإن العرض مضاٍف، ليس تغرياً

 .بل إمنا له تغري مضاف أو تغري تابعخيتص بنفسه؛ 

  الفصل الرابع

  "د"فصل 
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 يف ابتداء القوِل ىف الكمية

القوِل ىف اجلوهِر ملعاٍن داعيٍة إليه؛ منها ما ذكر من مشاركاٍت  وقد جرت العادة أن تذكر الكمية عقيب الفراِغ من
األخر  وأما الستة.هِر دون الكيفيِة واملضاِفاجلوهر والكمية أحوجت إىل ذكر الكميِة ىف اجلو وقعت ىف اخلواص بني

أما أعم . الكيفيِة وأصح وجوداً من املضاف ومنها أن الكمية أعم وجوداً ِمن. فإا تابعة هلذه األربع كما تعلم بعد
  دونالكميِة، وليس مقصوراً ىف وجودِه على األموِر املقاِرنِة للحركِة واملادِة وجوداً من الكيفيِة، فألن العدد من

املضاِف، فألن املضاف غري متقرٍر ىف  وأما أصح وجوداً ِمن. املفاِرقِة الىت ال تقبل كيفية وال شيئاً غريباً عن جوهِرها
الكمية املتصلة توجد ىف مجيع األجسام الطبيعيِة ِمن غري اختالف؛  وأيضاً فإنَّ. ذاٍت موضوعٍة تقرر الكميِة

 شاركت الكيفية ىف اجلواهر فإا تلزم أول جوهِر منها وهو اجلسم؛والكمية إذا . فيها والكيفيات ختتلف

وميكن .يقال ىف هذه أشياء أخرى وقد ميكن أن. والكيفيات تلزم اجلواهر النوعية السافلة أو املتوسطة بعد اجلسِميِة
 اشتغاالً دون نؤِثر أن نشتغل بأمثال هذه املباحث إال أن تطلب للكمية خواص تفضل ا على الكيفية؛ لكنا ال

 .الوسط

 فإن كانت. عنه من حاِل الكمية، إن أمكن وكان البحث حيتمله، هو أا جوهر أو عرض وأول ما جيب أن نبحث

والصورة . مقومة للجواهر الكمية هى اجلسِمية الىت تقاِرن املادة فتقوم اجلسم جسماً؛ فباحلرى أن تكون صورة
ال يكلفه املنطقى، بل جيب أن يأخذ املنطقى ما نقوله  حتقيق هذه األشياء مماإن : فنقول.جوهر؛ فالكمية إذن جوهر

جيب أن تعلم أن كل جسم فهو متناٍه؛ ولكن حد اجلسم، من حيث : أخرى،فنقول أخذاً، ويكون بيانه له ىف صناعة
اجلسميِة جسماً؛  حدحد اجلسم واملتناهى، من حيث هو متناٍه؛ والتناهى يلزم كل جسم بعد ما تقوم  هو جسم، غري

إيضاح العواِرض املطلوبِة للموضوعات  ولذلك قد يعقل اجلسم جسماً وال يعقل تناهيه، ما مل يوضح بربهاٍن
 .فالسطح ليس جزَء حٍد للجسم. ىف ماهيِة اجلسم فالتناهى ليس داخالً. بالرباهني املبينِة إياها

   
فإن الكرة، من  عاد ليست بواجب حصوهلا ىف اجلسم بالِفعل؛فإنه وإن كان كل جسم متناهياً، فإنّ األب ومع ذلك

أبعاد بالفعل متميزة؛ بل اجلسم إمنا هو  حيث هى كرة، جسم، وليس حييط ا إال اية واحدة؛ وليس يفرض فيها
 يفرض فيه ثالثة أبعاٍد فيه على اإلطالق متقاطعةً على حد واحٍد جسم ألنه ِمن شأنه وىف ِطباعِه حبيث ميكن أن

 .وهذه صورة اجلسمية. قوائم مشترك تقاطعاً على

يقاطعه على قائمٍة، مث ثالثاً يقاطع األولني على التقاطع األوِل  فالشىء الذى ميكنك أن تفِرض فيه بعداً، مث بعداً آخر
كرب أو أصغر أ مث إذا اختلف اجلسمان بأن أحدمها يقبل أحد األبعاد أو اثنني منها أو ثالثتها. اجلسم على قوائم، فهو

أبعاٍد على اإلطالق البتة، وخيالفه فيما قِبل ِمن  من األبعاِد الىت ىف اجلسم اآلخر، فإنه ال خيالفه ىف أنه يقبل ثالثة
يقبل ثالثة أبعاٍد جسم على اإلطالق، ومن حيث يقبل ثالثة أبعاٍد بعينها أو ثالثةً  فهومن حيث. األبعاِد على ما ذِكر

التقدير ال يعينه البتة،  ِل، إن أمكن، فهو حبيث يقدر، وذلك له من حيث أنه يقدر،سواء كانموجودة فيه بالِفع هى
اجلوهرية، هى الىت ال يزيد فيها جسم على جسم، فهى ِمن  والصورة اجلسمية الىت هى صورا. إن أمكن، أو يعينه
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تقديراً  املعرض للتقدير ىف األبعاِد الثالثِةواملعين . جوهٍر، بل جوهر وليست عرضاً مجلِة القسم األول، وهى صورة
 .حمدوداً أو غري حمدود فهو العرض الذى من باب الكم

 يوجد حبيث يعِرض له أن خيتلف حبسب الكميِة وال خيتلف حبسب الصورِة؛ فإن الشمعة، أى واجلسم الواحد قد

الصوِر املذكورة وال خيتلف  قٍة فيها علىبشكٍل تشكلها به، حيفظ عليها أن تكون حبيث يصح فرض أبعاٍد ثالثٍة مطل
األبعاد طوالً وعرضاً وعمقاً بالفعل أو بالقوة إذا حدد  ذلك فيها وخيتلف مع كل شكٍل ما يتحدد ويتعني فيها من

الىت  الشمع بشكِل كرٍة كان معرضاً لنسبِة أبعاٍد حمدودٍة هى غري احملدوداِت املعينِة فإنه إن شكل. ذلك الشكل
حجماً عند التخلخل؛ فيكون  واملاء قد حيفظ جوهره ماًء ويزيد. ا إذا كان شكله شكل مكعب وذلك كميتهيقبله

 .وتغري مقداره اجلسمى قد ثبتت له جوهريته النوعية فضالً عن اجلسمية اجلنسيِة

وذلك . الً ىف املساحةمل تتغري، إذ هو مساٍو ملا كان أو وليس لقائل أن يقول إن اجلسم الكرى إذا تكعب فإنّ أبعاده
هلا  ملا هو مساٍو بالفعل، ويقال ملا هو مساٍو بالقوة؛ وأن أمثال هذه األشكال ال مساواة أنك ستعلم أن املساِوى يقال

ليس مبوجوٍد بعد؛ واجلسمية باملعىن  باحلقيقة؛ بل معىن ما يقال فيها من ذلك أا ىف قوة املساويِة؛ والذى بالقوة
أن يكون مساويا للمقداِر أو خمالفا له أصغر منه؛ واملساوى للمقدِر ال  شىٍء البتة؛ ألن املقدر جيباألوِل ال تقدر ب

غري خمالٍف جلميع ماجيانس  للمساواة مبا خيالف املقدر؛ واألصغر يكون خمالفاً ملا يقدره؛ فما يقدر ال يكون يقدر
وكذلك ما يقدر فال يتقرر هلذا املعىن الذى ال خيالف . مقدره انسمقدره؛ بل ال بد من أن يكون خمالفاً لبعض ما جي

 .هو الكمية يكون مقدراً أو مقدرا؛ فإذن إمنا يقع تقدير األجساِم بذلك املعىن اآلخر، فذلك به جسم جسماً أن
   

الصورة اجلسمية  ، فليستمايقع فيه املساواة والتفاوت والتقدير غري املعىن الذى به يصري اجلسم ِجسماً وإن كان
هى ِجسمية مبعىن آخر، وهى ما أشرنا  هى اجلسمية الىت هى الكمية، بل اجلسمية الىت هى الكمية الىت هى عرض،

. وكذلك ستجد أشياء تشبه الكيفية وليست بكيفيٍة. وملتزمة إياها إليه، وإن كانت قريبةً ِمن الصورة اجلسمية

 الىت فيه؛ وتلك الصورة هى أنه حبيث يصح أن يفرض فيه بعدان على الصفةغري الكميِة  والسطح أيضا له صورة

وكذلك هذه الصورة ليست  .املذكورة؛ وذلك له ألجل أنه اية شىء مايصح ىف ذلك الشىء فرض ثالثة أبعاٍد
فيه ال تتبدل، ال فنظري كميِة اجلسم وهى كمية ثابتة  وأما كميته. خترجه عن العرضيِة وعن احلاجة اىل املوضوع أيضاً

وليس إذا كانت للسطح صورة تلزمها . مباحث عميقة سيقال عليها ىف اللواحق مث ىف هذا املوضع. كما ىف اجلسم
فهو جوهر،  فما قلنا إن كل صورة لنوع من األنواع يلزمه عرض. الكمية جيب أن يكون السطح جوهراً أو تقومها

اجلسمية الىت هى الصورة ضرورةً ملا  ة الىت من باب الكميِة تلزمبل ذلك ىف صورة اجلسم وحده؛ فتكون اجلسمي
جردت بكميتها أو جردت منها الكمية مأخوذةً ىف الذهن؛ مسى  يلزم اجلسم ِمن التحدِد، وتكون صورة اجلسم، إذا

 .تعليمياً ارد جسماً

أن تعلم أن الوحدة ىف األمور ذواِت  واعلم أنه قد يشكَّك ىف أمر العدد أيضاً أنه عرض أو ليس بعرٍض؛ فيجب
 .األعراِض عرض الوحدِة عرض خارج عن ماهياا؛وأن جمموع

إن الكم منه : فنقول اآلن. األشياء ففى صناعٍة أخرى فهذا قدر تنبه به على احلق ىف هذه املباحث؛ وأما حتقيق هذه
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ومنه ما ليس ألجزائه وضع؛ فتكون الكمية أخرى إن الكم منه ما ألجزائه وضع؛  ومن جهٍة. متِصل ومنه منفِصل
 .قسمني متداخلني تنقسم

مفهومه معىن واحد؛ فيقع منه غلط ىف معاىن  لكن املتِصل اسم مشترك قد يعِرض له أن يوجد كثرياً؛ على أن
 ومنه ماهو عرض يلحق األعظام، من حيث هى أعظام؛ ومنه ماهو عرض املتِصِل؛ فمنه ماهو فصل الكم أو الكميِة؛

 .طبيعية يلحقها، من حيث هى

وال حيِوج إىل قياِسه إىل مقداٍر غِريه؛ وذلك  فأما الذى هو فصل، فِمن خاصيِته أنه يقال على املقدار الواحد ىف نفسه
أجزاء جيمع بينها حد مشترك هو اية جلزأين منها؛ وباعتباٍر آخر هو اية  ألن حده أنه الذى ميكن أن تفرض له

. هلذا الكل إنه متِصل ملا جتعله ىف التخِيل إىل اإلشارِة أقرب منك؛ فكأنه أول وبداية لآلخر؛ فيقالأعىن  ألحدمها؛

أن يكون هناك إمكان هذا التوهم وهذا  وليس الشرط فيه أن يكون هناك قطع وجزء بالفعل؛ بل الشرط فيه
ويعم معني املتصِل اآلخرين أما يقاالن . صِلينقسم إليه الكم وإىل املنف وهذا املعىن هو معىن املتِصِل الذى. الفِرض
متِصل ملا يوجد فيه طرف  إىل غريمها؛ فيكون املتِصل فيهما ال املتِصل ىف نفسه؛ بل املتِصل بغريه؛ فيقال بالقياس

اسة؛ حىت لو كانتا ايتني اثنتني لكان مكان االتصال مم واية واحدة بالفعل هى بعينها طرف ملا قيل إنه متصل به،
زاويٍة حتدها نقطة واحدة بالفصل هى طرف هلما مجيعاً؛ ومثل اجلسم إذا صار له  مثل اخلط الذى يتصل خبط على

وبياٍض؛ فإن كل  لعرضني متيزا فيه؛ فمن البني أن كل واحٍد ِمن العرضني ليس ىف ما فيه اآلخر، كسواٍد جزآن
املتِفقة ىف الطبيعة لعارٍض ما تتغاير ىف  إن األشياءف. واحٍد منهما اختص مبوضوٍع هو الذى جعله غري اآلخر

. متناهياً وما خيتص بانبثاث السواِد فيه متناهياً؛ وكل ذلك بالفعل العدِد؛فيكون ما خيتص بانبثاث البياِض فيه

 .املفترضتان ملا عرض اثنتني؛ بل هناك اية واحدة وليست النهايتان

 ت مل يلحقها إال لواحق الكميات؛ مثل هيئِة الوضِع الذى خلطَّى الزاوية؛وهى كميا فهذا اتصال قد يكون للكميات؛

البياِض، حىت اليكون مأخوذاً مع  ومثل مماسة تفرض بدل السواِد ىف ما مثلِّنا به أيضا؛ وال مماسة تفرض فيه بدل
ذى لو مل تكن اجلسم؛ بل هذا االتصال هو االجتماع ال عرٍض طبيعى، فيتميز ألجل ذلك جزآن من السطح أو

 .اثنتني باملوضوع أيضا، لكان بدل هذا االتصال اجتماع هو املماسة النهايات فيه واحدة ىف املوضوع
   

الذى يليه عن موضعه  االتصال الثالث فهو أن يكون املتصِل به الزماً للمتصل ىف حركته الىت يزول منها طرف وأما
إذا ِوجدت مالزمةً عند احلركة مبالصقٍة أو  أن يكون فيه مماسةوهذا االتصال الميتنع . الذى يالقى ايته فيه

جسم آخر أنه إذا حرك ونِقل عن موِضِعه نقالً ينِقل طرفه الطرف الذى  مشابكٍة؛ فإن اجلسم إذا كانت حاله عند
 املوضع هو هذا واالتصال احلقيقى حبسب. اآلخر حىت ِيصري اآلخر معه حيث صار، فإنه يقال إنه متصل به يليه ِمن

إذ يتوهم له أجزاء فيما بينها االتصال  األول؛ وإن كان إمنا نِقل امسه ِمن االتصاِل الذى على سبيل اإلضافِة؛
 .شئ آخر؛ فيصري حبسب صناعٍة ما أحق بذلك االسم وكثرياً ما ينقل اسم ملعىن عن اسم. اإلضاىف

وكيف ال ؟ وجتد هذا .  من باب الكمية من املتصلليس مبتصل فاجلسم الذى فمن الكمية ما هو متصل؛ ومنه ما
. عليه ميكن أن يفرض بني أجزائه حد مشترك وهو السطح؛ فتجد أجزائه تشترك بسطح واحد تلتقى اجلسم حبيث
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فيه شيئاً متومها يتصل به ماضيه  وقد جتد نظري ذلك للسطح باخلط، وال اخلط بالنقطة والزماِن أيضاً؛ فإنا جند
 . اآلنومستقبله؛ وهو

حيث  فاجلزء له من. يتجزأ إال من حيث فيه بعد؛ فينقسم ذلك البعد إىل ما ينقسم إليه وهذا اجلسم احملسوس ليس
من حيث يفاوت  هو ذو ذلك املقدار؛ ال من حيث هو جسم على اإلطالق، أو جسم جوهرى؛ فإن اجلزء له

إمنا عرضت بالضرب األول للجسم  إذن التجزئةويساوى، ال من حيث اليقبل مفاوتة ومساواة، على ما علمت؛ ف
 .من حيث هو ذو كم ال من حيث صورته

يكون ىف املادة،  إن التجِزئة التكون إال بسبب شئ من شأنه قبول التجِزئة، والقبول واالستعداد إمنا :فإن قال قائل
العلوم وجيب أن تسلم ههنا أن شك ينحل ىف  ليكون االستعداد للتجِزئِة ِبسبب املادة، ال بسبِب الكميِة؛ فإنه

كان فيه للمادة مشاركة؛ وىف العلوم نبين أن حصة املادِة ىف ذلك ما هى،  التجزئة تعِرض للمقدار مبا هو مقدار، وإن
تعلم أن التجِزئة  الذى للكم بالذات من ذلك ما هو، فإن هذا ال جيب أن تشتغل به ىف علم املنطقيني؛ بل واألمر

فهذا الكالم كله إشارة ِمناَّ إىل الكم . تعيني اجلزء فقط وافتراق ىف املكان غري التجِزئة الىت إمنا فيهاالىت معها حركة 
 .املتصل

ثالثة وأربعة، مل  املنفصل فإنه كالسبعة الىت ال يوجد ألجزاِئها حد مشترك؛ فإنك إذا جزأت السبعة إىل وأما الكم
توجد وحدة مشتركة بني اجلزء الذى هو ثالثة  عداِد إال الوحدة؛ والِتجد بينهما طرفاً مشتركا؛ فإنه ال طرف لأل
ِمن وحدا لصارت الوحدات ستة وانتقص عدد السبعة؛ وإن كانت  واجلزء الذى هو أربعة؛ ولو وجدت وكانت

 .السبعة ِمن مثان وحدات خارجة عنه كان ترتيب

ا هو كم له؛ وإما أن تكون ذاته غري قازة؛ بل هى ىف فيم إن الكم املتصل ال إما أن يكون قاز الذات: فلنقل اآلن
بذاته على سبيل التجدد فهو هيئة حركة هى ال حمالة حالة جسم، فإنَّ ذلك هو  ولنضع أن كل متصل. التجدد
 أن يكون امتداده بعداً وأما الكم املتصل القار فليسم عظما وقدرا؛ وال خيلو إما. وبيانه العلم الطبيعى الزمان،

وهذا هو اخلط؛ وإما أن يكون حمتمالً للتجزئة ىف جهٍة،  واحداً فيحتمل جتزئةً واحدة التعارضها جتزئة قائمة عليها؛
أخرى قائمة على تلك حىت ميكن فيها فرض بعدين متقاطعني على قوائم، وال ميكن غري  مث يكمن أن تعارضها جتزئة

وهذا هو اجلسم الذى   حيتمل التجِزئة حيتملها ىف ثالث جهات؛وهذا هو الِسطح؛ وإما أن يكون املقدار الذى ذلك؛
أما ثخنا، فإلنه حشو ما . عمقاً ومسكاً وثخناً وقد يسمى. فيسمى ِجسماً من حيث هو ذه الصفة. من باب الكم

 من نازل أى معتِرب من فوق إىل أسفل؛ وأما مسكاً فإلنه ثخن صاعد أى معتِرب بني السطوح؛ وأما عمقاً فإلنه ثخن
 .ورمبا وقع اسم العِمق على معىن آخر سنذكره. فوق أسفل إىل

   
إن املكان اية ِجسم حميٍط : يقولون املكان وزيادم إياه ىف معىن املقادير، فأمر مل أحصل له فائدةً، وذلك ألم وأما

قياس إىل اجلسم احمليط وحاِو بالقياس احملاِط مكان؛ فاملكان اية بال حاصرةٌ للجسم احملاِط؛ فهى بالقياس إىل اجلسم
. يقوم به جوهره إن كل شٍئ ذى جنِس فإن ِجنسه هو مما: فنقول هلؤالء. احملاِط؛ وسطح ىف جوهرِه وذاتِه إىل اجلسم

فال خيلو إما أن يكون لكونه اية وحاوياً ىف  فإن كان املكان كما ألنه جمموع هذه، أى ألنه سطح هو اية وحاٍو،



 107                    ابن سينا- املنطق

ىف ذلك مدخل، فيجب أن يكون للمكان من حيث هو كَم، الكم الذى يفيده   كما أو ال يكون؛ فإن كان لهتصيِريه
مل يكن  خصوِصية قبوِل أبعاٍد وقسمٍة غِري الذى يفيدها السطح، مبا هو سطح؛ وليس له ذلك وإن واملعنيان معاً

بسبب أن موضوعها أو جزءاً منها، وهو   هى ِمن الكملكونِه اية وحاوياً مدخلٌ ىف كونِه كما، فهذه اجلهة أمنا
ويكون عرض لذلك الشِئ، الذى ىف نفسه كم، أن حوى؛  السطح ِمن الكم؛ فيكون الكم باحلقيقة هو السطح؛

السطِح؛ ويكون ِمن مجلة ما قد فِرغ ِمن ذكرِه وتعديدِه؛ فال يكون نوعاً خارجاً  فيكون ليس ىف جوهره شيئاً غري
 .مضاف، هو ِمن الكم  ألنه إ، كان املكان كماً، ألنه اية أو أ،ه حاٍو، فيكون الشئ، من حيث هووأيضاً .منه

للحاوى، ِمن حيث هو حاٍو، كمية تكون غري سطحيٍة؛ وال  مث جيب أن يرونا الكمية الىت للنهايِة من حيث هى اية،
 ن السطِح حتته، ال نوع ِمن الكم ىف مرتبِة السطِحفإن املكان إما نوع ِم. لسطِحيتِه جيدون؛ فيبقى أن املكان كمية

حباٍل خمصوٍص، مما يعد  معدود معه نوعاً حتت الكم؛ وإما سطح مأخوذ حباٍل؛ فيجب أيضا أن يكون اجلسم املأخوذ
اً نوعاً زائدا على ما ذِكر، ال، إن كان وال بد، نوع مثال جيب أن يكون اجلسم، من حيث هو متمكن،. نوعاً سادساً

 فمن الواجب علينا إذا عددنا أنواع األجناس أن ال نعد أنواع. األنواع األوىل من الشئ للجسم املطلِق، إذا اعتربت

 .املتصلة هذه فالكمية. أنواِعها معها، والنعد أنواعها، من حيث يعِرض، هلا خواص أخص منها تقسمها

ِمن متفرقات؛ واملتفرقات ِمن مفرداٍت؛ واملفردات  ل قوامهوأما املنفصلة فال جيوز أن تكون غري العدِد؛ فإن املنفِص
الينقسم من حيث هو الينقسم، أو شئ فيه الوحدة وهو ذو وحدٍة وله وجود  آحاد؛ واآلحاد إما نفس املعىن الذى

مبلغ تلك  للوحدة؛ فالِوحدات هى الىت لذاا جيتمع منها شئ ذو كم منفصٍل لذاتِه، يكون عدده آخر حامل
 .اتالوحد

الذى هو لذاته كم منفِصل؛ مث اليوجد فيها معىن  وأما األمور الىت فيها لتك الوحدات فجعلتها هى حامله للعدِد
اآلحاد؛ وال يوجد هلا مقدر خارج من مقدِرها، من حيث هى معدودة، وال هلا  كميٍة منفصلٍة غري معىن اجتماِع تلك

أن يقع فيها مقدر أو جواز  ىف معىن غِري العدِد الذى يقع هلا؛ فال جيوزمساواٍة وال مساواٍة يتعلق باالنفصال  جواز
العدد، بل إمنا تلتِفت ىف اعتباره إىل معىن غِري ذلك من املعاىن الىت  مساواٍة وال مساواٍة، حبيث التلتِفت ىف اعتباره إىل

األشياِء أن  فإن أمكن ىف شِئ ِمن. امما هو أمر غري العدِد، مثل أن يكون صوتاً أو حركةً أو جسم تكون ىف الشئ
ذلك فال يتناول انفصاله العددى، بل مأخذَ  يكون فيه تقدير واعتبار مساواٍة وغري مساواٍة ال يتناول اتصاله، ومع

لكنك الجتد شيئا من األشياء ينسب إىل احتمال . كمية منفصلةً آخر من االنفصال، أمكن أن يكون غري العدِد
عدِدها ومل يكن  واألشياء إذا مل يلِتفت إىل. وغري مساواٍة، إال وقد اعتِبر اتصاله أو عدده الغري واٍةتقديٍر وجواِز مسا

إن للمقطِع املقصوِر إىل : الِسيما ومفسرهم يقول هلا اتصال تتقدر به مل جتد به، مل ِجتد هلا تقديراً وكميةً منفصلة؛
 .اجلماعة وحاله ىف ذلك حال الىت ىف.  بأنه يعد ألجل العدِدوهذا تصريح. عدٍد املقطِع املمدوِد نسبة عدٍدإىل

   
حيث هى منفصلة؛  أنه مل يشكل هذا ىف أجساٍم جتمع من غري اتصاٍل، فيقدرها واحد ويكون هلا جزء، من والعجب

ا أشكل هذا كيفياٍت تكون ىف النقوِش والصوِر؛ إمن وال ىف أزمنٍة متفرقٍة، وال ىف حركاِت اإليقاعاِت؛وال ىف عدِد
 مث بعضهم جعل السبب. إنه ِمن الكم املنِفصِل باذات جزء ما: املسموِع؛ فإم قالوا واشتبه على قوِم ىف أمِر القوِل
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فيكون . املقاطع تقدر اجلملة بسبب زماِنها فيه أنه يقدر مبقاِطِعِه؛ فتكون مقاِطعه أجزاؤه؛ وهلا أزمنة تقدرها؛ فتكون
 أزِمنِته ومبقاديِرها؛ فيكون باحلقيقة إمنا جيعلون القول كما لعدِد زمانِه؛ فيكون ن القول بعدِد أقسامهؤالء إمنا يقدرو

 .القول، على طريقِتهم، كما بأمرين ِمن الكم يقاِرنانه ال لذاِته

ملقروِع؛ وا إن الصوت يعظُم ويصغر بسبب حاِل القاِرِع: من ذلك فيحتالون له وجهاً آخر فيقولون وقوم يتحاشون
ليسوا إمنا جيعلون القول، وهو املركب من  فهؤالء. وال يكون ذلك الِعظم معترباً بالزمان؛ فهو إذن ِمن باٍب آخر

مث ال ينفعهم هذا االحتيال فيما حنن بسبيله؛ إنَّ اجلهة . نفسه كما املقاطع، وحده كما منفصال؛ بل جيعلون الصوت
وهؤالء إمنا أحوجوا  .ا، إن كان ا كما؛ هى جهة توجب فيها الكمية املتصلةأن يكون ا الصوت كم الىت حياولون

نقلة ِوخفَّته أو جهارته وخفاتته؛ وهى كيفيات  إىل أن يثِبتوا كميةً غري متصلٍة على أن ِعظم الصِوت ِوصغِره هو
يِة ما يتولد عنه؛ فجعلوه ومع ذلك فهؤالء جعلوا كمية الصوت لكم. كميات باحلقيقة كما تعلم ذلك ىف موضعه ال

 .بالعرض مثل أشياِء كثريٍة غِري الصوت أيضاً من الكم

وكل ذى . القول كم بشىٍء من ذلك؛ بل ألن املقطع جزؤه وهو يعده وقوم ممن هم أشد حتصيال زعموا أنه ليس
 يقدر جبزئه فيجب أنفهو من الكم؛ والكربى من قياسهم مدخولة؛ فإنه ليس كل ما له جزء  جزٍء يعد جبزٍء له

إما مقدار وإما عدد  يكون ِمن الكم بالذات؛ بل جيوز أن يكون له وجود وحقيقة أخرى، وقد عرضت له كمية ما؛
كمياٍت بالذات؛ وال تدخل ىف الكميِة دخول  وأمثال هذه األشياء ال تكون.فيكمم به وصار له بسبِبه جزء يعده

وتقديره إال ألنه واحد؛ والقول كثري؛ فالقول إمنا له خاصية الكم من حيث  النوع ىف اجلِنس؛ واملقطع ليست جزئيته
الزمان الذى يساوقها،  فيه وهى العدد؛ فإذا مل تلِتفت إىل الكثرِة الىت فيه، الىت هو حمصل منها، وال إىل الكثرة الىت

كانت هذه األشياء تدِخل ما يقارنه من كمية ألبتة؛ فإن  وال إىل مقادير ما يتولد منه الصوت أو فيه، مل ِتجد للقوِل
وأعضاء  إدخاالً بالذات، فههنا حركات اإليقاع ونغم اجلمِع ىف األحلان وألوان التزاويق األشياء ىف مقولة الكميِة

ىف الكم بالذات ؟ وليس لقائٍل أن  احليوان وأشياء أخرى مما له هذه الكميات كلها أو بعضها؛ فما باهلا ال تدخل
واقعاً عليها العدد ال مينعها أن تكون ىف أنفسها كميةً؛ فكذلك القول،  املقادير قد يقع عليها العدد وكواإن : يقول

تلزمها وتلحقها؛ من  وإن كثرت بالعدِد، فلها بعد الكثرِة وقبلها خاصية الكميِة ىف حد اتصِاهلا وأحوال فإن املقادير،
فإن جعلتها ذات عدٍد، . للتجِزئة والتجِزئة بالفعل مثل كِوا قابلةحيث هى مِتصالت، ال تلِتفت فيها إىل عدِدها، 

 عدد وهى حتِتمل أيضاً املساواة وغري املساواِة بالتطبيق ىف حد اتصاِلها، كما سنبني فإن قبول التجِزئة ال جيعلها ذات

 .بعد، من غري إحواٍج إىل عدٍد أو شىء آخر يلحقها

لك على شىء مشهوٍر كان فيما بينهم؛ وعد ِمن الكم أقساماً مشهورة ومل يتعرض ذ وأما املعلم فقد أجرى الكالم ىف
فعل ىف مواضع ِمن  وقد فعل كذلك ىف غِري موضع ىف هذا الكتاب كما فعل ىف تفصيل احلركة، وكما. للتحقيق فيها

 .املضاف
   

وليس كذلك؛ ألن   مساٍو لوزن؛ولذلك قد يوجد وزن نصف وزٍن ووزن: قالوا. قوم أن الثقل ِمن الكميِة قد زعم
إىل أسفل؛ فإذا كان ِمن الوزِن ما يقاِوم وزناً  بل الوزن مبدأ حركة. الوزن الميكن أم يقال متجزئاً ومساوياً بذاته
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 امليزان راسياً ىف نفسه، قيل إنه مساٍو له؛ أى غري مقاِوم إياه ىف التحريِك؛ فإن آخر، فال يقِدر اآلخر على إشالته ىف

حتريك جسٍم من طبيعِة  يل إنه أعظم منه؛ فإن كان يقِدر على حتريِك ذلك اِجلسم اآلخِر، وال يقِدر علىقدر ق
الذى يقِدر على حتريكه، قيل إن هذا مساٍو  اِجلسم اآلخر، هو ِضعف ذلك اِجلسم اآلخر، ال ضعف ذلك اِجلسم

 .مثل الزمان ِضعف املسافة إنه ِضعفللثقيل الذى حيرك ىف  وأيضا يقال. لِضعفِه واآلخر مساٍو لِنصفِه

األجسام؛ إمنا الثقل  وليست املقاومة من مقاديِر. يقدر الثقل بتقدير احلركِة والزماِن أو املسافِة وباجلملة إمنا ميكن أن
 أعىن ميكن أن يتخذ للِخفِة ميزان معكوس ىف املياِه؛ وقد. قوة؛ وكذلك اِخلفة؛ أعىن باِخلفِة القوة املصعدة إىل فوق

وقد ميكن أن تتخذ موازين للميول القسريِة الىت حتدث بالدفِع . كفِفها صاعدةً باملعكوس أن تكون املماثالت بني
تكون امليول  يكون حكمها حكم ميزان الثقِل؛ لكنه قد يكون ال ىف جهِة الثقِل، فال يلزم من ذلك أن والرِمى

 .القسرية كميات

 املقالة الرابعة

  من اجلملة األوىل من كتاب الشفاءمن الفن الثاين 

  الفصل األول

  "أ"فصل 

ىف بيان القسمة األخرى للكَم 

  وبيان الكم بالعرض

واألجزاء الىت هلا . ىف أجزائه، ومنها ما ليس له وضع وأما القسمة األخرى للكميِة فهى أن من الكمية ماله وضع
عِضها عند بعٍض وضع،وأيضا اتصال، وأيضا ترتيب يوِقعه بالفعل معاً ليكون لب وضع جيب أن يكون هلا وجود قار

 .اإلشارة أن كل واحٍد منها أين هو ِمن صاحِبه ذلك حتت

فيقال وضع لكل ماإليه إشارة كيف كان؛ واإلشارة هى تعيني اِجلهِة الىت : شىت والوضع اسم مشترك يقال على معاٍن
أخص من هذا؛ إذ يقال  ويقال وضع ملعىن. وليس للوحدة وضعجهاِت العامل؛ وذا املعىن يقال للنقطِة وضع،  ِمن

تشتمل عليه مقولة ِمن التسِع؛ وهو حالة اِجلسم  ويقال وضع للمعىن الذى. لبعض الكميات وضع؛ ومعناه ما قلناه
 ال يقال علىبعٍض ىف جهاته؛ وهذا الوضع ال يقال قوالً حقيقياً إالّ على اجلواهر؛ و ِمن جهِة نسبِة أجزائِه بعِضها إىل

 .باإلشارة وقد يقال وضع ملعاٍن أخرى ال تتعلق باملقادير وال. اخلط والسطِح

منقول من املعىن الثالث؛ فكأنه ملا كان  والوضع الذى يقصد ىف باب الكميِة هو الوضع باملعىن األوسِط؛ وكأنه اسم
 عند بعٍض، جعِل نظري ذلك أو مقارنه، إذا بسبب حاِل أجزائه بعِضها وضع اِجلسم الذى ِمن مقولِة اِجلوهر إمنا هو
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له  الذى ِمن باب الكم وضعا، وإن مل يكن اجلسم الذى من باب الكم وال السطح وال اخلط جيب اعتِبر ىف اِجلسم
وترصيف؛ وإىل كل واحٍد منها،  لكن اجلسم الذى من باب الكم له أجزاء بالقوة هلا اتصال. بذاتِه اجلهات واملكان

وهذا املعىن كاملناِسب لذلك املعىن الذى . اخلط والسطح جوداً، إشارة أنه أين هو ِمن صاحِبه، وكذلكإذا فِرض مو
 .باِمسه ىف اِجلسم اجلوهرى؛ فيسمى

له الوضع الذى هو ِمن املقولِة، فرمبا  إن اجلسم املتحرك ال وضع له؛ فإنْ عىن القائل لذلك أنه ال وضع: وقد قيل
أال يكون للشىِء وضع وبني أن ال يكون له وضع قار؛ كما أنه فرق   كذلك؛ فإنه فرق بنيأوهم ذلك ِصدقاً؛ وليس
 .أين، وبني أن ال يكون له أين قار بني أن ال يكون للجسم

عن أن يكون ذا أيٍن، وإن أخرجته عن أن يكون ذا أيٍن قار،  وكما أن احلركة عند التحقيق ال تخِرج اجلسم
إىل الوضع؛ فإا ال ختِرج اِجلسم عن أن يكون ذا وضع، وإن أخرجته عن أن يكون ذا  اسفكذلك حال احلركِة بالقي

 .قار وضع
   

وأن حترك . املتحرك الذى يعترب ىف مقولة الكم غري ذلك الوضِع؛ وهو غري متغٍري وال متبدٍل ىف اجلسم لكن الوضع
الكميِة حبيث ميكن أن يفرض فيها أجزاء، إذا  فإن احلركة ال تعدِم شيئا ِمن شرائِط هذا الوضع الذى هو كون

بعٍض يلزم ذلك اجلنب ىف اجلسم؛ فإن احلركة ال تِزيل جماوراِت األجزاء  فِرضت، تكون متِصلة ويكون بعضها جبنب
كانت  وإن. وال مينع أن يشار إىل كل جزء أنه أين هو ِمن اآلخر؛ وتكون تلك ااورة حمفوظة بعِضها بعضاً؛

وهومتحرك، عالمة شكٍل أو كيفيٍة،  ع أشياء خارجٍة عن اجلسم متبدلٍة، حىت إذا كان مثال للجسم،ااورات م
إنه يلى تلك العالمة، واجلزء اآلخر يقال إنه اجلزء البعيد عن  وتلك العالمة ىف بعض أطرافه، كان بعض أجزائِه يقال

الوضِع، الذى  هاِت العامل، تلك النسبة الىت تتعلق مبعىناحلركة ال حتفظ ِنسبة األجزاِء إىل ج تلك العالمة؛ وإن كانت
وضٍع، وهذا ال يوِجب أن يكون املنقول ال  على أنه، وإن كان كذلك، فإا توِجب نقالً عن وضٍع إىل. هو املقولة

االتصال أو على االنفصال؛ وىف كل آٍن يفرض يكون له وضع؛ لكن  وضع له؛ بل يوِجب أن الوضع متبدل على
 .الوضِع الذى للكم الوضع غري ذلكهذا 

بالفصول؛ مل جيز أن تتبدل الفصول حبركٍة وسكوٍن  مث إن كان ِقسمة الكم إىل ذى الوضِع وغِري ذى الوضع قسمةً
 .تعِرض للجسِم وطبيعته حمفوظة

جزائه وضع واملكان أيضاً أل ِمن البين أن اخلط ألجزائه وضع، والسطح ألجزائه وضع، واجلسم ألجزاِئه وضع، مث
الزمان فكيف يكون ألجزائه وضع وال جزء يوجد منها  وأما. بالقياس إىل ما هو سطحه وبالقياس إىل ما هو حاويه

تثبت جماورته للجزء اآلخر ؟ فكيف تثبت جماورة ما هو مفروض موجوداً  مقاِرن الوجوِد للجزِء اآلخِر حىت
  كان قد يوجد ىف أجزائه اتصال وإن مل يوجد ؟ وذلكملا هو ىف العدِم أو قد فقد؛ وإن ومفروض أنه سيوجد

ألجزائه ترتيب ِمن جهِة التقدِم  ورمبا كان. االتصال هو أن حداً واحداً منه، وهو اية ما، عِدم، وبداية ما، يوجد
 .والتأخِر

 يفرض عدد ال وقد. قرار وترتيب، فليس يوجد له اتصال، فال يكون له وضع وأما العدد فإنه، وإن وِجد ألجزائه
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وباحلقيقة، فإن . املعقوالت أجزاِئه بأيِن،فضالً عن أيِن بعِضها من بعٍض، ومن ذلك العدد الذى يقع على يشار إىل
والقول أبعد من ذلك؛ فإنه ال يقتضى ترتيباً .بسبب ما يقارنه العدد ال يقتضى وضعاً؛ بل يعِرض له أن يِصري ذا وضٍع

 .ثباتاً طبيعياً وال

ويبقى الزمان والعدد . املكان صارت أربعة واملقادير باحلقيقة ثالثة؛ وإذا أِخذ فيها. الوضِع هو املقداروالكم ذو 
 .والقول غري ذواِت وضع

وإمنا  .وقد تكون أشياء أخرى يقال هلا إا كميات؛ وتكون كذلك بالعرِض ال بالذات. باحلقيقة فهذه هى الكميات
هلا؛ كاإلنسان والفرس،  ياِت الىت هى كميات بالذات؛ فبعضها موضوعاتيقال فيها ذلك بسبب مقارنتها للكم

ال توجد إال مع وجود الكميات؛ كاحلركِة  إنسان طويل وقصري، وفرس طويل وقصري؛ وبعضها أعراض: حني يقال
 أيضا فيه فتتقدر متحرٍك ملسافٍة تكون احلركة فيها فتتقدر ا، ولزماٍن تكون هى فإا ال توجد إالَّ مبقارنٍة ِمن جسم

زماٍن طويٍل؛ وكذلك  حركة طويلة، أى ىف مسافٍة طويلٍة أو ىف: وىف جسٍم متحرٍك تكون فيه فتتقدر به؛ فيقال به،
للكمية؛ كالطوِل والِقصِر الذى بالقياس؛  وبعض هذه عوارض خاصة. بياض عريض، أى ىف سطِح عريٍض: يقال

طويٍل بل قصري، وإن كان كل خط طويالً ىف نفسه مبعىن آخر، من ب إن هذا اخلط طويل واآلخر ليس: مثل مايقال
السطح عريض وذلك اآلخر ليس بعريِض بل ضيق، وإن كان كُّل سطٍْح عريضا ىف نفسه  حيث له بعد واحد؛ وهذا

واآلخر رقيق ليس  هذا اجلسم ثخني: آخر، أى من حيث له مع بعٍد يفرض طوالً بعد يفرض عرضا؛ ويقال مبعىن
: وكذلك تقول. حيث له ثالثة بعاٍد ثخني وإن كان كل جسم له ثخن مبعىن آخر، أى من حيث له عمق، أى منب

كان كل عدد كثرياً مبعىن آخر، من حيث هو كم منفصل يعد  إن هذا العدد كثري وذلك ليس بكثٍري بل قليل؛ وإن
 .باآلحاد

كما  ل تعِرض للكم مبقايسِة بعِضها إىل بعٍضيقال هلا كميات وليست بكمياٍت؛ بل هى أحوا فهذه وأما هلا
 .سنوضح

   
ويقال لالمِتداِد  الطول يقال باالشتراِك ىف االسم على معاٍن؛ فيقال طول لكل امتداٍد واحٍد، كيف كان؛ واعلم أن

ويقال بسطٍح من غري أن يعترب تقدم وتأخر؛  الواحِد الذى يفرض أوالً طول؛ ويقال طول ألطوِل امتدادين حييطان
العاِمل إىل حميِطه؛ كطوِل اإلنسان، وهو البعد الذى فيه أول حركة  طول لالمتداِد الواحِد، من حيث يأخذ مركز

 .النشء

فِرض أوالً على أنه  العرض يقال للكم الذى فيه بعدان؛ ويقال للبعِد الواحِد الذى يفرض مقاِطعاً لبعٍد وكذلك
 .اآلِخِذ ِمن ميني احليواِن إىل مشالِه  ويقال عرض للبعِدطول؛ ويقال عرض ألقصِر بعدين متقاطعني؛

يقال عمق لذلك بشرِط األخِذ ِمن فوٍق إىل أسفل؛ ويقال عمق  ويقال عمق للثخِن الذى حتصره السطوح؛ وقد
ء ثالث مث جا بعدين مفروضني أوالً طوال وعرضا املقاطعة املعلومة؛ فإن اخلطني إذا فِرضا أوالً، للبعِد الذى يقاِطع

قدام اإلنسان وخلفه، وِمن ذواِت األربع فوقها  ذلك اِىَء، قيل إنه عمق، ولو ابتِدىء به أوالً؛ ويقال عمق ملا حيويه
 .وأسفلها
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فيما  نقطةً تتحرك أو يتحرك جسم فيه نقطة فيالِقى بسيطاً بالنقطة، رسم ذلك طوالً وخطا إنه لو تومهت: ونقول
فإن ارتفع .ارتسم سطح وعرض ط ال ىف جهِة حركِة النقطِة، بل ىف جهٍة مقاطعٍة هلا،فإن حترك هذا اخل. ميسحه

وأيضا فإنَّ ظاهر . على قوائم، ارتسم ِجسم السطح أو اخنفض حىت تكون حركته على بعٍد مقاطع للبعديِن
ع هذا الذى فإن قُِط.معه شىء مما وراء الظاهر، فهو بسيط وسطح اجلسم،من حيث هو ظاهره ومن حيث ال يوجد

احلاصل  اجلسِم أو السطِح له فيه، فإن طرفه القطع الذى يناله فقط، ومل تلتِفت إىل مشاركة هو السطح فالتفت إىل
 .النقطة فإن قِطع اخلط، فإن طرفه على ذلك االعتبار هو. بالقطع هو اخلط

لذى يفترض بني اخلطني؛ والعمق ا فاخلط احملدود هو البعد الذى يفترض بني نقطتني؛ والسطح احملدود هو البعد
 .احملدود هو البعد الذى يفترض بني سطحني

واعلم . الكميِة الطول والعرض والعمق، من حيث ال إضافة فيها، هى من الكميِة؛ واملضافات أعراض ىف واعلم أن
واعلم أن . يشابه ذلكوكذلك القول ىف سائر ما  أن الكثري بال إضافٍة هو العدد، والكثري باإلضافِة عرض ىف العدِد؛

املتضايفاِت قد تتضايف على اإلطالق؛ فال يكون ِمن شرِط ما يضاف إليه طرف  الطويل والعريض والعميق والكثري
إضافةً تتضمن ذلك،  الكثري أو الكبري أو غري ذلك؛ وقد تضاف: يتضمن إضافة إىل ثالٍث منها، كما تقول منها أن

إضافة إىل ثالٍث، فإن األطولَ أطولُ بالقياس إىل  احٍد منها إضافةً إىل شىء لهفيقال أطول وأكثر وأعمق؛ فإن لكل و
 .هذا الشىء أطول شىء هو عند شىٍء ما طويل، إال أن

والعد واملساحة منهما ما ىف النفِس، هو العاد واملاسح،  إن املساحة تقدير املتِصِل، والعد تقدير املنفِصِل،: ونقول
وإذا صار املسوح معدوداً فإن العد عارض له، وال يوجب ذلك أن . املعدود واملسوح ومنهما ما ىف الشىء، وهو

 .املنفِصِل ِجنساً له يصري

أما أنه متِصل بالذاِت، فألنه ىف نفسه مقدار للحركة،  .والزمان متِصل بالذاِت وبالعرِض أيضاً، ومنفصل بالعرِض
زمان : ملسافة فيكون له تقدير ماِسح عاِرض من غريه، فيقاليقدر باملقايسة إىل ا وأما أنه متصل بالعرِض، فألنه

وال بأس أن . للحركة فرسخ، فيقدر الزمان بالفرسِخ والفرسخ مقدار خارج عنه؛ فيكون هذا التقدير له كما حركِة
كيفية املقوله؛ فإن اإلضافة تعِرض هلا اإلضافة، وال يكون الشىء ىف نفسه ىف مقولٍة، مث يعِرض له شىء ِمن تلك

 .تعِرض هلا الكيفية
   

وليس يحِسن من  .منفصل بالعِرض، فذلك ملا يعِرض له من االنفصاِل إىل الساعاِت واألياِم وغري ذلك وأما أنه
فإن اآلن ىف . للحركة وأن اآلن يوِجب فعله إن الزمان منفصل أيضاً ال بالعِرض؛ وذلك ِمن حيث هو عدد: يقول

شيئاً حاصالً لكان، كما يقولونه، فاصالً؛ ولكن ِمن غِري أن يلِحق الزمان  ولو كان.  اخلطالزماِن موهوم كالنقطِة ىف
بأن يفِصل، فإنه إذا كان  وملا كان بأن يِصل أوىل ِمنه. فليس إذا فِرض اآلن فاصال، مل يكن واصالً. املنفِصلِة بالكميِة

دل على االتصاِل ىف ذواِتها؛ وإن عرض هلا، من حيث ي حاصالً بالِفعِل صار به ألجزاِء الزماِن حد مشترك بالِفعل
عدداً، وذات كميٍة منفصلة، ال كميةً منفصلةً، مثل حاِل اخلط والسطِح  هى أجزاء، أن تكون ذات عدٍد، ال

ذلك هو  وليس هذا الفصل هو الفصل الذى ال جيتمع مع الوصِل، ألن. افتِرض منها حدود مشتركة واجلسِم إذا
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جيعل الشىء ال حمالة ِمن الكميِة  د األجزاء بعضها من بعض بطرفني متباينني؛ وال الفصل املبعِدالفصل الذى يبِع
 .املنفصلِة؛ بل جيعله ذا كمية منفصلة

املقولِة أم ليس؛  الكمية املتِصلة أو املنفصلة لو قومت ذات شىء، بقى هناك شك ىف أن الشىء ِمن تلك واعلم أن
الفصل البسيط ال جيب أن يكون ِمن مقولِة النوِع  إن:  البسيِط؛ وكان لقائٍل أن يقولألا رمبا قَومت كالفصِل

تقوم ؟ واعلم أن املتِصل واملنفِصل فصال الكم ال نوعاه، إال أن تقِرن ما  الذى يلحقه؛ فكيف إذا عرضت ومل
 .اِجلنس؛ ولكن ليسا من الفصوِل الىت هى غري األنواِع طبيعة

 كلها حتمل على األنواِع؛ فال تكون غري األنواِع ىف املوضوع، ولكن تكون غريها ل املنطقيةواعلم أن الفصو

النوِع، كان النوع منفصالً بفصٍل  فإن كان الفصل املنطقى مشتقاً ِمن معىن موجوٍد ىف النوِع ال حيمل على. باالعتبار
صل فيه، والنطق ال حيمل على اإلنساِن، فال بنطٍق هو موجود حا غريه؛ كاإلنساِن الذى هو ناطق؛ وإمنا هو ناطق

 ال باالعتباِر فقط بل وباملوضوع؛ فهذا الفصل وما جيِرى جمراه يستند إىل شىٍء هو غري إن اإلنسان نطق،: يقال

 .النوِع، حبيث ال حيمل عليه

ف املتِصل إال بذاته، ال ال باتصال غِريه؛ وال املنفِصل خيال واعلم أن الكم املتِصل ال خياِلف املنفصل إال بذاته،
هلما  وأما الفصل البسيط فليس. النوِع ههنا والفصل واحد باملوضوع؛ ليس واحداً باالعتبار فذات. باالنفصاِل

 .بشرِح هذه األشياء لك ىف موِضعه ألبتة؛ إذ ليس هذا متِصال باتصاٍل؛ وال ذاك منفِصال بانفصاٍل؛ وأنت موعود

  الفصل الثاين

  "ب"فصل 

 اص الكميف خو

إن للكميِة خاصيتني أوليتني : املتقِدمني ما هذا معناه قال بعض: وباحلرى أن نتكلم اآلن ىف خواص الكمية فنقول
خاصيتان  مث إنه قد يتولد ِمن هاتني اخلاصيتني. التقدير؛ واألخرى أن الكمية ال مضاد هلا إحدمها أن الكمية حتِتمل

ويتولد من أنه ال مضاد له أنه ال يقبل  التقدير أنه يقال مساٍو وغري مساٍو؛أخريان؛ فيتولد ِمن أن الكمية حتتِمل 
 .األشد واألضعف

لشىء آخر  األوىل للكمية هى الىت منها ينقِدح لنا الوقوف على معىن الكمية أا لذاا، ال إن اخلاصة: فنقول حنن
من الوقوِف عليه إىل التفطن مباهيِة  ل الذهنوأما أا ال مضاد هلا فأمر ال ينتق. حيتمل أن يوقع فيها التقدير

فإا ِمن اخلواص الىت بالقياس، ال الىت على اإلطالِق واإلقرار  وكيف وهذه مما يشارك اجلوهر فيها الكمية ؟.الكم
 .هلا مما جيب أن يوضع ىف املنطق وضعاً بأن الكمية ال مضاد

   
تتوافر معاً ىف موضوٍع واحٍد؛  إن الكمياِت املتصلة قد: ثل أن تقولفيه باالستقراء أو مبا يشبهه من احلجِج؛ م ولتقنع
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يفِرض لواحِد منها ضد؛ وأى شىٍء وِضع ضداً لألثنني مثال،  وبعضها ايات بعٍض؛ وإن املنفصالِت كيف ميكن أن
ِمن   أو الثالثةمشاكلة لألثنني منه وهو العدد األزيد منه؛ فلو جِعل األلف ضدا لألثنني فهناك شىء واحد هو أبعد

أوىل بأن يكون ىف حكم املتوِسط بني  مجلتها، لكان العشرة ألٍف أبعد من طبيعتِه، فكان أوىل مبضادته، ولكان األلف
إن األلف مثال يوجد له ما هو ىف غايِة البعِد عنه : فإن قيل مث كيف يكون متوسط والطرف وغري منفِرد ؟. الضدين

 إن ِضد الشىِء إمنا يكون ِضداً له إذا كان الشىء ِضداً له ولو كان: فاجلوابِضده ؟  كاالثنني فِلم ليس ذلك

البعِد منه؛ وإذ ليس ذلك ىف اجلانبني  االثنان ِضداً لاللِِّف ألنه غاية ىف البعِد منه، لكان األلف ِضدا لالثنني وغاية ىف
 .للتضاد مجيعا، بل ىف جانِب واحِد، فليس ذلك مبوجب

للكميِة، فال بد ِمن أن يوافق ىف أشياء يظن أا  ن كان املنطقى ال سبيل له إىل إثباِت أن ال ِضدوبعد ذلك، فإنه وإ
فأول . فأول ذلك ما يظن من أن املتِصل من الكم ِضد للمنفِصل. كذلك أضداد وكميات معا فيعرف أا ليست

 لكم، ال ِمن الكم نفسه، كحاِلاملتِصل واملنفِصل؛ من حيث مها فصالن، ِمن لواحِق ا اجلواِب ىف ذلك أن

والعدم غري . ِجنِسه أن يتِصل وأيضاً فإن االنفصال هو أن يعدم االتصال فيما من شأِنه ىف نفسِه أو ىف.الفصوِل
يكون موضوعا لقدٍر متِصٍل، مث ينفِصل، فيوضع لعدٍد  الضد؛ فليس االنفصاِل ِضداً لالتصاِل؛وإن كان شىء واحد

 .يفرض له

فموضوعهما القريب  أما الزوجية والفردية. والفردية واالستقامة واالحنناء فإا ال أضداد وال كم وأما الزوجية
املوضوع للزوجيِة هو بعيِنه يِصري فرداً، وال العدد  أعداد ما؛ وال تشترك ىف الزوجيِة والفرديِة بالقوة؛ فال العدد

 ن األشياء موضوعاً بعيِنه لألمرين؛ وما كان كذلك مل يكنيِصري زوجاً؛ وال يوجد شىء م املوضوع للفرديِة هو بعيِنه

العدد الزوِج والفرد انقسام حبسب  وأيضاً فليس الفرد إال أن يوجد للعدِد قسمة مبتساويني؛ فانقسام العدِد إىل.ضداً
 اسم وِضع للكِم مقروناً به هذا السلب أو هذا العدم لكنه قد اتِفق أن. إجياٍب خاص بالشىء وسلٍب خاص به

الزوجيِة والفرِدية كيفيات ىف الكم؛ وال مينع أن يكون ىف الكم كيفيات متضادة،  وأيضاً فإن. حمصل؛ فأوهم اإلثبات
 .الَّجِلها الكميات متضادة بالعِرض كاجلواهر فتصري

  فإا ليستوكذلك حال االستقامِة واالحنناِء. بنوعيِتها تضاد السواِد والبياِض واملضمون هو أن الكميات ال تتضاد

. وال بينها مقابلة التضاد وكذلك التساوى والتفاوت كلها إضافات ىف الكمياِت، ال كميات،. بأضداٍد وال كمياٍت

فالكبري ال يكون إال كما؛ولكن ليس كميته أنه كبري؛  والكِبر والصغر أيضا وما جيرى جمراها إضافات تلحق الكم؛
سطحاً، وألجله يكون كما تعِرض له إضافة ما فيصري بسببها كبرياً، وإذا جسما أو  فإن الكبري مثال يكون ىف ذاته

مضادة، مل تكن ىف  له إضافة ما، فإمنا تلحقه بعد أن كان كما؛ فإن كان ىف تلك اإلضافِة أو ىف عارٍض آخر عرضت
 .عرض له ذاٍت الكم، بل ىف عارٍض للكم؛ إذ إمنا تكون للكم من جهِة عارٍض

   
وليست كمية  لة الىت أوِردت ىف دعوى أنه قد يكون ىف الكميات مضادة فإا كلها عوارض للكميةاألمث واعلم أن

واحٍد منهما معقول بنفِسه، مث إذا  كما علمت؛ ومع ذلك فليس فيها تضاد؛ فإن التضاد إمنا يكون بني طبيعتني كل
ا معقول بنفسه، فإذا أضيف إىل األخرى والربودة؛ فإن كل واحد منهم أضيف إىل اآلخر قيل له مضاد؛ مثل احلرارة
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ِمن هويتِه إال  والكبري والصغري ال معقول له. فتكون هنك طبيعة تعِرض هلا إضافة هى إضافة املضادة كانت ضداً هلا؛
من حيث هو سواد الذى هو ضد  أن يكون مضافاً؛ وليس له، من حيث هو كبري، وجود خمصوص، كما للسواِد،

املخصوص عروضها ىف السواِد والبياِض؛ ولذلك قد يكون  فة التضاد عارضة لذلك الوجِودالبياض، حىت تكون إضا
الكبري  ولو كان الكبري شيئاً حمصال بنِفسه تلحقه إضافة التضاد، ملا استحال. إىل شيئني الشئ كبرياً وصغرياً بالقياس

لكانت الطبيعتان واحملصلتان اللتان  لتضادفإنه لو كان للكبري طبيعة حمصلة موضوعة ل. صغرياً بالقياس إىل غريه
إن : فإن قال قائل. هو كبري بالقياس إىل شئً وصغري بالقياس إىل شٍئ تعِرض هلما اإلضافة جتتمعان معاً ىف شٍئ واحٍد

سلم أن  التكون بينهما مضادة، ألنه ال يضاد كبري بالقياس إىل شٍئ آخر، فيكون هذا القائل قد هاتني الطبيعتني
 .ري والصغري ال حتصيل هلما إالَّ باإلضافة فقطالكب

للتضاد؛ وتكون  طبائِعها حتصيل؛ وتكون تلك الطبائع متنافيةً متضادةً، فتعرض هلا اإلضافة الىت واالضداد هلا ىف
 فلو كان الكبري والصغري. متعادية ال جتتمع تلك الطبائع، وإن مل يلتفت إىل اعتبار التضايف الذى ىف التضاد، طبائع

واألضداد طبائع تعِرض هلا أضافة التضاد، لكان للكبري والصغري طبيعتان  كالسواِد والبياِض وكسائِر األضداِد
إىل التضاد، فقد توجب  بينهما التناىف، وإن مل يلتِفت إىل التضاد، مثل تلك الطبائع، فإا، وإن مل يلتِفت توِجبان

 .تمعالتناىف؛ أعىن أا لكوا تلك الطبائع ال جت

التضايف كالتضاد، من  قد عِقل أن تقابل التضاد ليس نفس تقاِبل التضايِف؛ وإن كان: هذا شرحاً فأقول وأزيد
للتضايف ما ِجتد طبائع األضداِد كالسواِد والبياِض ال  وملخالفة التضاد. حيث هو تقابل، ومن حيث ال جيتمع طرفاه

 فإذن. لم أن التضاد، من حيث هو تضاد، ِمن باِب التضايِف الحمالةال يتضادان؛ مث تع تتضايف؛ وجتد اجلوار واجلوار

متضايف فبقى أن الشئَ  ينبغى أن يكون ىف التضاد شئٌ هو الذى ال تضايف فيه، وذلك التضاد، حيث هو تضاد،
 إذا املوضوعات الىت هى ىف أنفِسها أمور معقولة؛ الذى ىف التضاد ال يتضايف هو موضوعات التضاد وطبائعها، أى

فإذن املضادة ال تتم بأن تكون . هناك إضافة التضاد وكانت متنع عن االجتماع قِيس شئ منها إىل شٍئ آخر، كانت
جتتمع ألبتة، ال  ال تتضايف ىف أنفِسها، ويلزمها تضايف هو التضاد؛ وتلك املوضوعات هى ألنفسها ال موضوعات

فيجب . بالذاِت قبل التضايِف، ويلحقه التضايف لك أمراً هوإذا اعتِبر فيها التضايف فقط، بل جيب أن يكون هلا ذ
متضادة، موضوعات، تلك املوضوعات معقولة بنفِسها، وأا ال جتتمع، وإن مل  أن يكون للكبِري والصغِري، إن كانت

ع هلا متضايفني لطبائ وليس األمر كذلك؛ بل ليس إمنا ال جيتمع الكبري والصغري، إذا كانا. تضايِفها يلتفت إىل
والبياِض، ألما سوادوبياض، فيتضادان فيتضايفان؛ ألن  حمصلة؛ تلك الطبائع ال جتتمع كما ال جتتمع طبيعتا السواِد

 بل إمنا ال جيتمع الكبري والصغري. املضاد، ال من حيث هو طبيعة، بل من حيث هو مضاد املضاف ِمن جهٍة أعم ِمن

 .ألما مما يقال باإلضافة فقط

إن الكبري، : تلتِفت إىل مأخذ آخر؛ فإنه حينئٍذ ال يستمر أن يقال الصورِة جيب أن تفهم هذا املوِضع والفعلى هذه 
ما يفرض  للصغِري ملا اجتمعا؛ فإن القائل يقول الكبري ضد الصغِري الذى هو عنده صغري، وال لكل لو كان ضداً

 .صغريا
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قبيل هذا؛ ولكنهم   املوضع شيئاً يرجع إىل خالل ماقلناههؤالء املتحذلقني من املفسرين يقولون ىف هذا وبعض
إن الكبري والصغري من الكم، وإن الكبري  :يزيدون فيه تكلفاً يوهم أنه شئ؛ وذلك أم يقولون على قول القائل

أما . جواب معاندٍة وجواب مساعدٍة: إن هلذا جوابني: فنقول والصغري متضادان، فبعض الكمياِت متضادات؛
. مبتضادة إنا، وإن أعطينا أا كميات، فليست: هذه ليست كمياٍت؛ وأما املساعدة فأن نقول إن: ندة فأن نقولاملعا

وأما تكلف ِذكِر املعاندِة . حق وهذا اجلواب، إذا أوضح حق اإليضاح وصححت املقدمتان على اجلهِة الواجبِة،
يعاِند ىف الصغرى من املقدمتني؛ واآلخر يعاِند ىف اجلوابني  واملساعدِة فيه فمن ِجنس التكِلف؛ وذلك ألن أحد

 إن هذه ليست بكميات؛: فكما أنه حني قال. الصغرى إعراض عن الكربى إىل أن يفرغ هلا الكربى، والعناد ىف

إن : وكذلك حني قال. بكميات إا ليست: هبها أضداداً أو هبىن أساعدك على ذلك؛ ولكىن أقول: كان كأنه قال
وسواء قال ىف كل موضع . فإا ليست بأضداٍد هبها كميات وهبىن أساعدك على ذلك؛:  فكأنه قالهذه كميات؛

 .املقدمة األخرى أو مل يقل، فإن ذلك ال مدخل له فيما هو بسبيله وهو ينازعه ىف مقدمة، هب أىن أسلم لك

؟ وقد كان  املعاندة تنقلب مساعدةًهبها أضداداً، فإا ليست بكميات؛ أكانت : هذا القائل لو قال وما قوهلم ىف
ىف أن يسلموا مقدمةً، وال يسلموا له  ميكنهم أن يستعملوا املعاندة واملساعدة على جهٍة أخرى، فيجعلوا املساعدة

 .واحدةً من املقدمتني أخرى؛ وجيعلوا املعاندة ىف أن ال يسلموا وال

من الكبِري يقومه، والفرد جزءاً من الزوِج؛  اًإن الصغري قد يكون شطر: وقد قيل ىف اجلواب عن هذه الشكوك
ويشبه أن يكون . إن الصغري والكبري بالقياس إىل املعتِدل ضدان: وقالوا. يقومه والشئُ املقوم ال يكون مضاداً ملا

اقع بل من حيث هو و هذا ليس متعلقا بالكبري والصغِري؛ بل بالزائد والناقص، من حيث هو واقع ىف املقدار، صدق
جهِة الزائِد والناقص، من حيث مها مها فقط؛ فيكون  ىف الكيف؛ ويكون من جهِة الطبائِع الزائدِة والناقصِة، ال من

اللتني  الزائد ضد الناِقص بل لطبيعة اجلنب وطبيعة التهوِر؛ فإما معقولتان بذاتيهما مثالً اجلنب ضد التهور؛ ال ألن
 .ا هذه اإلضافةفيهما التضاد، إن كان تعرض هلم

مقادير، بل ألا  اخللِق للصغِري والكبِري الىت ال تقال بالقياس فإا أيضا تكون متضادةً؛ ال ألا وأما احلدود املتعينة ىف
احليوانات مقادير هى على اإلطالق أكرب مقداٍر فيها،  مقارنة لكيفياٍت، وألجل أا أطراف طبيعية؛ مثل أن ألعظام

 وليس إمنا يقال للكبِري منها كبري بالقياس إىل الصغري، بل ىف نفِسه،. مقداٍر فيها ى اإلطالق أصغرومقادير هى عل

املسافِة الىت حلركات النقِل  وحكمها حكم أطراِف. وبالقياِس إىل طبيعِة نوِعِه؛ وكذلك احلال ىف الصغِري منها
 .واخلفِة

وهذا حمال؛ فإن املكان . ان األسفلَ ضد للمكاِن الفوقمن أن املك ومن الشكوِك ىف أمر هذه اخلاصيِة ما يظن
 .حيث ذاته، الذى هو سطح وكم اليضاد املكانَ من

   
ليس بفوٍق وال  يتضاد املكانان وال يتعاقبان باحلقيقة على موضوع واحٍد؛ واملكان، من حيث هو مكان، وكيف

طرف جسٍم حاٍو؛وهذه عوارض  من حيث هوأسفل ؟ بل من حيث هو اية حركٍة من حيث هو طرف مسافة؛ أو 
منه ىف موضوٍع واحٍد فيكون مضاداً باحلقيقة؛ بل  وهذه العوارض الجتعله حبيث يشترك الفوق واألسفل. للكميِة



 117                    ابن سينا- املنطق

 وليس جيب، إذا كان بني هذين. فوق فإنه مضاد لكونِه أسفل؛ وهذا غري املكاِن االثنان متضادان؛ أعىن كون الشِئ

الناس إمنا فطنوا أوالً للتضاد  البعِد، أن يكونا متضادين؛ وإن كان التضاد يتضمن هذا الشرط؛ أو كاناملكانني غاية 
البعد؛ فإم اليقتدرون على أن مييزوا هل حال املكانني ىف كوما،  ِمن أمِر املكاِن ِمن حاِل مكانني بينهما غاية

ومع ذلك . آخر ذا كان تارة ىف هذا املكاِن، وأخرى ىف مكاٍنالبعِد، هو التضاد، أو حال املتمكِن، إ وبينهما غاية
اجلمهور؛ بل جيب أن نلتفت ىف اعتباِر معىن لفظ  فلسنا نبىن القوانني ىف اصطالحاِت األلفاِظ احلكمِية على تعارِف

 مشتركتني ىف لفظ التضاد بالوضِع الثاىن؛ وهو يدل على احلالة الىت بني ذاتني التضاد إىل ماتعارفناه ىف استعمال
املكانني مجيع هذه  وليس يوجد ىف. شركة التعاقب ال أن ينطبع بأحِدمها املوضوع، وبينهما غاية البعِد موضوٍع
تتحصل طبيعته الشخصية، ال حيتاج إىل أن  والدليل على ذلك أن املكان، من حيث هو مكان، ومن حيث. الشروط

مث إن الفوقية والسفلية قد تعترب . سمى فوقاً، يقال بالقياس إىل مكاٍن آخري يقال إالَّ بالقياس إىل املتمكِن؛ ومن حيث
الطبيعِة، حىت تكون  اإلضافِة؛ فال يكون فيها تضاد؛ كما اليكون ىف الصغِري والكبِري؛ وقد تعترب ِمن طريق من طريق

رض ِمن هذه اجلهِة للمكاِن تضاد، العاِمل كذا؛ فإن ع الفوقية إما حاال للمكان ىف أنه اية ِجسٍم وضعه الطبيعى من
وسنبين أن هذا االعتبار ما جيرى جمراه ال جيعل اجلسم الذى هو فوق مضاداً  .كان بسبب طبيعِة ذلك اجلسم

من حيث كون  الذى هو أسفل، إذ اجلسم األعلى ال ضد له ِمن وجٍه؛ كما ستعلم، وإما حاالً للمكاِن، للجسم
أو مقارناً ألن يكون اجلسمان متضادين ىف  وإذا فِرض أو اتفق أن كان هذا موِجباً. امكاناً جلسٍم وضعه الطبيعى كذ

 .ألمٍر ىف املتمكِن؛ فيكون التضاد ىف املكان حينئذ بالعرض الطبيعة، كان حينئٍذ التضاد ىف املكان

ولست . ديادوكذلك ليس ىف طبيعتِه تضعف واشتداد وال تنقص واز. ال تضاد ىف الكم فيجتمع من هذا كله أن
ىف أا كمية ِمن  ذا أن كمية ال تكون أزيد وأنقص ِمن كميٍة، ولكن أعىن أن كمية ال تكون أشد وأزيد أعِىن

ِمن أربعٍة، وال خط بأشد خطية، أى أنه أشد ىف أنه ذو  أخرى مشاركٍة هلا، فال ثالثة أشد ثالِثية ِمن ثالثٍة، وال أربعة
، من حيث املعىن اإلضاىف، أزيد منه، أعىن الطول اضاىف بل الجيوز أن تكون كان بعٍد واحٍد ِمن خط آخر، وإن

ىف أا ثالثية وىف أا عدد  أزيد وأشد ىف طبيعِتها ِمن كميٍة أخرى أنقص أو أكثر منها؛ أعىن أنه ليست الثالثية كمية
نعم قد .  أا كمية منفِصلة تقَّدر باآلحاِدهلا حد العدِد؛ أعىن ىف وهلا حد العدِد بأكثر من رباِعيٍة ىف أا رباِعية وأن

 .فيما يعِرض هلا ِمن اإلضافاِت املختلفاِت بينها ِتصري أزيد وأقل

ِمثلٍ  األشد واألزيِد الذى مينح كونه ىف الكميِة أن هذا األزيد ميِكن أن يشار فيه إىل والفرق بني هذا األزيد وبني
وتفاوت األشد واألضعِف ينحصر بني  .نعه أما ال ميِكن فيهما ذلكحاصٍل أو زيادٍة؛ واألشد واألزيد الذى مي

ومن خواص الكميِة أا تقال بذاِتها، ال لغريها، . البتة بني طرفني طرفني ِضدين؛ وتفاوت األزيِد واألنقِص الينحصر
املنفصل بعينها على   آحاِدواملساواة هى احلالة الىت تكون عند توِمهك تطبيق أبعاِد املتصِل أو. مساويٍة مساوية وغري

حيصل اآلخر عند ذلك احلد وغري املساواِة أن جياوز  بعض مارة ىف تزيِدها، فال ِجتد أحد املطبقني حيصل عند حد مل
. اليوجد فيها اختالف احلدوِد تسمى مساواةً؛ فإن اختلفت احلدود مل تكن مساواة فاملطابقة الىت. أحدمها أو يقصر

عنهما، اليوجد فيهما هذا  ل واحلركة، إذا اعتِبرا بذاتيهما من غري التفاٍت إىل مقادير خارجٍةتعلم أن النق وأنت
 .التطبيق؛ فليست قابلة للمساواة وغِري املساواة
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ولذاا تقبل املساواة  وهى أا لذاا هلا جزء، ولذاا حتتمل التقدير،: قد ِذكر هلا ثالث خواص حقيقية فالكمية

 .ذاا مضادةً وأا ال تقبل ىف ذاا األشد واألضعف أا التقبل ىف: وِذكر هلا خاصيتان إضافيتان. اةوالالمساو

  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 ىف ابتداء الكالِم ىف املضاِف

  وتعريِف احلد االقدِم له وشرِح ذلك احلد

  مقولِة املضاِف بعد الفراِغ من الكميِة وقبلاملضاف قد جرت العادة أن خياض ىف بيان واإلشارِة املِة إىل أقساِم

. ِذكِر املضاِف ىف مقولِة الكميِة الكيفيِة وللناس خترجيات خمتلفة ِلعلِة ذلك؛ ويشِبه أن يكون أظهرها ما اتفق ِمن

الوجوِد والتصوِر ومن يتكلف ذلك فقد تكلف ما ال يعنيه وال  وليس على املنطقى إثبات املضاِف وبيان حالِه ىف
 .منطقى يستقل به، من حيث

فاألمور الىت هى من . هى املقولة والوقوف على املضافات أسهل على الذهن من الوقوِف على جمرد اإلضافات الىت
والىت على . غريها على اإلطالق أو بنحٍو آخر من أحناِء النسبِة املضاف فهى األمور الىت ماهياا مقولة بالقياس إىل

 .األِخ وِر الىت أمساؤها أمساء تدل على كماِل املعىن الذى هلا؛ من حيث هى مضافة، مثلاألم اإلطالق فهى ِمثل

لذلك مضافةً؛مثل القوة، من حيث هى لذى  وأما الىت بنحٍو آخر من أحناِء النسبِة فهى الىت تعلق ا النسبة؛ فتصري
ت مضافٍة، فإىل غِري ما تكلف إضافته إليه؛ وإن كان. ذلك ىف ذاته كيفية القوة، والِعلم، من حيث هو للعامل؛ فإن كل

الِعلم يشبه أن تلزمه  فإن. حبرٍف ما صار مضافاً إىل الِعلم؛ وبغري ذلك احلِرف فهو مضاف إىل املعلوم كالِعلم؛ فإنه
أشبه ذلك، وإن كان كله مضافاً، فكله ىف نفسه غري  والِعلم والقدرة والقوة وما. ىف نفسه اإلضافة إىل املعلوم

 مثاِلنا؛ بل إمنا أِحلق ا حنو من أحناِء النسبِة فصارت به مضافة؛ وذلك بسبب حرٍف اٍف إىل ما أِضيف اليه ىفمض

ورمبا كانت . الداِر وذى الداِر يدخل فيجمع؛ كما يدخل بني اإلنسان والداِر لفظ نسبٍة ما، فيصري ا إضافة بني
اجلناح : اجلانب اآلخر إىل إحلاق لفظ النسبةباسم األول كقولنا اجوحيت. هذه النسبة متضمنة ىف لفظِة أحِد اجلانبني

اقترن  إمنا وقعت ىف أحِد اجلانبني؛ واجلانب اآلخر مستغٍن عن ِمثِلها؛ لكن امسه إذا" ذو  " وذو اجلناح؛ فإن لفظة
اسم، وال حيث هو مضاف،  باسم النسبة كان اسم اجلانِب اآلخر؛ وأكثر هذا حيث يوجد ألحِد املضافني، من

مشتقا من جهِة حاٍل أخرى غِري إضافية؛ أو ال يكون  يوجد لآلخر، بل إمنا يكون امسه املشهور داالً على ذاته أو
بالعِلم،  العامل عامل: ذلك؛ بل قِرن باملضاف إليه لفظ ِنسبٍة خيصه وحيفظ امسه كقولنا ورمبا مل يفعل. هناك اسم البتة

األوِل، فإمنا كان هذا احلرف مقرونا باسم  أنه مضاف اليه العامل؛ وأما ىف اِملناِلفيقرن باسم العلم حرف يدل على 
 إن الِعلم ِعلم للعاِلم، والعامل عاِلم، ال: اإلضافِة خمتلفا فيهما؛ مثل قولك ورمبا كان حرف. املضاِف، ال املضاِف اليه
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 .للِعلم بل بالِعلم

وسيتضح لك عن قريب . تتشابه فيه احلروف العاكسة  هو ملا الوقوم يقولون إن معىن قوهلم أو بنحٍو آخر إمنا
 .من التأويالت املذكورة حتصيل ما قلناه وتفسريه، وأنه أوىل

الشىء إذا قصد تصور معناه أحوج تصوره إىل تصوِر شىٍء  وأما كون للشىء مقوالً بالقياس إىل غريه، فهو أن يكون
ر معناه تصور معه معىن احلائط الذى يقله، وليست ماهية السِقف السقف إذا تصو فإن: خارج عنه؛ وال كيف كان

يعقل معه غريه إمنا  بالقياس إىل احلائط؛ ولكن جيب أن يكون املعىن املعقول الذى للشىء الذى حيِوج إىل أن مقولةً
ار اآلخر معه أجل حصول احلال الىت هلا ما ص هو له من أجل وجود ذلك الغري بإزائه؛ فذلك املعىن الذى للشىء من

من األخوة ألحد األخوين هو ألجل وجود اآلخر، وهى احلال الىت له  فإن حقيقة املفهوم: هو إضافته، مثل األخ
 ابن أىب هذا األول، فإن األخوة هى نفس اعتباره من حيث له آخر ذه الصفة، وإن كان بسبب ذلك، وهو كونه

فهذا هو كون املاهيِة  . من حيث له آخر بصفٍة خالف صفتهقد يكون ىف اإلضافات هو نفس اعتبار أحد األمرين
 .مقولةٌ بالقياس إىل شىء آخر

لكل شىء نسبة ىف الذهن إىل األمر الذى يلزمه ىف الذهن، لكن ال يكون ذلك إضافةً،  وليس كل نسبٍة إضافةً، فإن
 .قلنا؛ فإن أخذت النسبة مكررةً ىف كل شىء صارت له إضافة كما
   

للشىء نسبةً من حيث له  أن يكون النظر ال ىف النسبة فقط، بل بزيادة اعتبار النظر إىل أن" مكررة " قوىل  ومعىن
احلاِئط، فاذا نظرت إىل السقف من حيث النسبة الىت له  نسبة، وإىل املنسبوب إليه كذلك؛ فإن السقف له نسبة إىل

صار مضافاً ال إىل احلائط من حيث هو حائط، من حيث هو مستقر على احلاِئط  فكان مستقرا على احلائط، ونظرت
احلائط   نسبة، ومن حيث تأخذ- من حيث احلائط حائط -هو مستقر عليه؛ فعالقة السقف باحلائط  بل من حيث

ِإن النسبة تكون لطِرف : يقولون وهذا معىن ما. منسبوبا إليه باالستقرار عليه، والسقف بنفسه منسوب، فهو إضافة
السقف مستقراً على احلائط وجدت النسبة من جهِة  كون للطرفني؛ وذلك أنك إذا أخذتواحد، واإلضافة ت

وأما إذا أخذت النسبة من حيث . نسبة فيه إىل شىء من حيث هو حائط السقف املستقر؛ وأما جانب احلائط فال
 .تكون إضافةًمستقٍر عليه، واحلائط مستقر عليه ملستقر، انعكست النسبة، وصلحت آلن  السقف مستقراً على

نسِبة يؤخذ الطرفان فيها  فكل نسبٍة ال توجد من الطرفني مجيعا من حيث هى نسبة، فهى نسبة غري إضافية؛ وكل
زيادة فهى منسوبةٌ فقط، وإن ِأخذت منسوبةً على  واألمور الىت تؤخذ منسوبةً بال. من حيث النسبة فهى اإلضافة

وإن أخذت مع النسبة، من حيث هى نسبة، صارت .  منسوبةقد تكون هذا الشرط فهى مضافة؛ فذوات األمور
 .مضافة

فإن القوة  املضافة ما هو مثل األكرب واألصغر، والضعف واِلنصف؛ ومنها ما هو مثل القوة والقدرة، ومن األمور
مبحسوس، والعلم ِعلم عاِلم  والقدرة قوة وقدرة لشىء على شىء، واحلال حال لذى احلال، واحلس حس حاٍس

فهذه كلعل مضافات، لكنه من هذه ما هو كالكبري فإنه  لوم؛ وكذلك القيام قيام قائم، واجللوس جلوس جالس،مبع
وأما القدرة والقوة، . ماهيته كبريا أو يكون هناك صغري؛ وكذلك الشبيه واملساوى ال يكون ىف نفسه كبرياً وىف
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إمنا يقال له ِعلم بالقياس  ماهية الشىِء الذى هو العلموالعلم، فيشبه أن ال يكون األمر فيها هذا األمر، فإن  واحلس
 .إىل العاِمل، وإن كان ال يوجد إال ىف العاِمل

الذى هو له بياض،  ماهية البياض واحلمرة واجللوس؛ وليس البياض إمنا يقال له بياض بالقياس إىل املوضوع وكذلك
يوجد إال أن يوجد شىء، وبني أن تكون  لشىء الوفرق بني أن يكون ا. وإن كان ال يوجد إال فيما هو له بياض

وكذلك . يوجد إال بالبارى، وليست ماهيته مقولة بالقياس إىل البارى ماهيته مقولة بالقياس إىل شىٍء؛ فإن العامل ال
حداً، شيئاً وا وليس الوجود واملاهية.إال بالوحدانية، وليست ماهيتها مقولةً بالقياس إىل الوحدانية الثنائية ال توجد

كون املاهية بالقياس أن تكون املاهية هى حقيقة  وال اقتران املاهية باملاهية هو قول املاهية بالقياس إىل املاهية، بل
 .القارنة الكوِن مقارناً للمقارن على احلالة

ا أِخذت مع والصغري؛ وبعضها جتعل كذلك إذ فبعض هذه األمور املعدودة ماهياا مقولة بالقياس إىل غريها، كالكبري
ىف االبيض كان مضافاً، كما لو مسى كونه من حيث هو ىف األبيض  فإنه إذا أِخذ من حيث هو: النسبة كالبياض

 .ماهيته مقولةً بالقياس إىل الشىء الذى له البياض جسماً، كان اجلسم

ياس إىل غريه بنسبٍة املضاف ماهيته مقولة بالقياس إىل غريه؛ وبعضه يقال بالق فقد علمت أن بعض ما عددناه ىف
أخرى متقررة بنفسها  ماهيته، فحينئذ تكون مقولةً بالقياس إىل غريها، وكان ذلك اإلحلاق جيعل له ماهيةً تلحق

واخلسيسة الىت كل واحٍد منهما قد تصح له  فاألمور املضافة هى أمثال هذه؛ وقد توجد فيها مضادة كالفضيلة
 .ذلك، فإنه ال ضد للضعفني، وال للزايد جزءاً  يقبلولكن ليس كل مضاٍف. إضافةٌ إىل موضوعه

يعرض للمقوالت مجيعها، فإن املضاف قد يكون ىف اجلوهر كاألب واالبن، وقد  والقانون ىف ذلك هو أن املضاف مما
وقد يكون ىف  الكم كالكبري والصغري؛ وقد يكون ىف الكيف كاألسخن واألبرد، وكامللكة وذى امللكة؛ يكون ىف
وقد يكون ىف األين كاألعلى واألسفل؛  نفسه كاألكرب إىل ما هو أقل كرباً، وكالصديق األصدق من صديق؛املضاف 

فلما كانت . يكون ىف سائرها فيعرض للمضاف ما يعرض ملقولته وقد يكون ىف مىت كاألقدم واألحدث؛ وكذلك قد
ا كانت إضافة الفضيلة عارضةً ىف ومل. ال مضادة للكم، مل يعرض للضعفية مضادة الضعِفية تعرض للكم، وكان

واألضعف، واألقل  وكذلك احلال ىف قبول األشد. وىف الكيف تضاد، جاز أن يعرض هلذه اإلضافة تضاد الكيف،
 .واألكثر

   
أشد وأضعف،  أن غري املساوي قد يكون أكثر وأقل، ألن الكمية تكون أكثر وأقل كما أن الشبيه يكون وقد يظن

يكون أشد وأضعف، ولكن قد يكون  أما غري املساوى فإنه ىف احلقيقة ال: أشد وأضعف، فنقولألن الكيفية تكون 
 ما -  أعىن احملال واملمكن-والسبب ىف األمرين. من التسعة أبعد وأقرب، فإنَّ العشرة أبعد ىف املساواة للثالثة

إىل حال غريه عند نفس ذلك الغري؛ أشد وأضعف، ال بالقياس إىل نفسه، وال بالقياس  ذكرناه من أن الكم ال يكون
اسوداداً، وإن كان قد  ال تكون عشرة أشد عشريةً من تسعة تسعية، كما يكون بياض أشد ابيضاضاً من سواٍد فإنه

يكون غري مساو أقرب من غري مساو آخر، وأما  فعلى ذلك. يكون عدد أكثر زيادة على عدد من عدد، كما بينا
 .نقصاناً  زيادةً والىف أنه غري مساو، فال يقبل
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بعضها على بعض، ووجه ذلك الرجوع  ومن خواص املضافات أا كلها يرجع بعضها على بعِض بالتكافؤ، وينعكس
وذلك ألن الوضع . الرجوع والعكس تأتيك من ذى قبل خمالف لوجه رجوع احلمل على الوضع، وألحناء أخرى من

كون من الثاين، فإذا عكست صار احلمل وضعاً وقد أحلق به مثل مكرراً، واحلمل ي ههنا قد يكون من أحد الطرفني
واملوىل : للموىل، مث تقول إن العبد عبد: التكرير ىف جانبه، وصار الوضع محالً وقد حِذف عنه التكرير، فتقول ذلك

 اعول حمموالً بعِض األمور حتتاج إىل أن تلِحق بالطرف وىف. موىل للعبد، فتكرر العبد ىف األول واملوىل ىف الثاين
 احلس حس: موضوع، كإحلاقك الالم باملوىل والعبِد ههنا، بل إحلاقك ما تلِحقه حني تقول شيئاً زئدا ال يلحقه وهو

األب أب االبن، واالبن  إن: وىف بعض املواضع ال حتتاج إىل ذلك، كما تقول.باحملسوس،واحملسوس حمسوس باحلس
فأنت تأخذ احملمول على أنه منسوب إليه سواء أحلقت  :تقل فإنك تعِقله معىنوسواء قلت ذلك لفظاً أو مل .ابن األب

 .تلحق، ومل تأخذه على هذا الوجه بعينه حني تضعه به اللفظ الدل على ذلك، أو مل

مواضعها فتخالف الذى للمضاف ىف ذلك كله؛ لكن ىف هذا التكافؤ شرط جيب  وأما سائر العكوس الىت ستأتيك ىف
تقع إىل  أن اإلضافة إذا مل تقع على التعادل، مل جيب هذا التكافؤ؛ووقوعها على التعادل هو أن لكأن يراعى، وذ

أمٍر يعرض له، أو إىل جنسه، أو إىل  الشىء الذى إليه اإلضافة أوال وبالذات، فإا إن وقعت إىل موضوعه، أو إىل
نسان أو للحيوان، أو الرأس رأس لذى مشى، أو الرأس رأس لإل فإنك إذا قلت إن. نوعه مل تقع اإلضافة متكافئةً

 واإلنسان: اجلناح جناح للطائر والسكان سكان للسفينة مل ميكنك أن ترجع فتقول الرأس رأس للمشاء، وكذلك

الرأس، وكذلك ال تقول  واحليوان أو ذو مشى أو املشاء هو إنسان أو حيوان أو ذو مشى أو مشاء بالقياس إىل
السكان؛ وذلك ألن الرأس ليس معادل ما ذكرت بل  س إىل اجلناح، والسفينة سفينة بالقياس إىلالطائر طائر بالقيا

الرأس، وكذلك اجلناح جناح لذى اجلناح، وكذلك السكان سكان لذى  معادله هو ذو الرأس، فالرأس رأس لذى
اف، أو عارض فهو إما موضوع املضاِف املعادل أو جنس موضوعه، أو جنس املض وأما ما ذكرت. السكان
مقولة بالقياس،  وإمنا يعرض أكثر هذا ىف املوضع الذى ال تكون فيه اإلضافة واقعة حيث املاهية. املضاف ملوضوع

هو مضاف إليه، بل إن كان كان  بل حيث جتعل كذلك بنوٍع من النسبة، فيكون ال اسم للمضاف إليه من حيث
 .من حيث هو موضوع للنسبة إليه أو من جهة أخرى

إليه األضافة  وإذا أشكل األمر ىف حتصيِل ما تقع. جيب أن خيترع ملثل هذا الشىِء اسم حبسب النسبة لكفلذ
فأى تلك األوصاف إذا وضعته ثابتاً .الشىِء مجيعا بالتعادل، مميزا مما يقع إليه ال بالتعادل، فسبيلك أن جتمع أوصاف

افة؛ وإذا رفعته ووضعت غريه مل ميكنك حفظ اإلضافِة أمكنك أن حتفظ اإلض ورفعت غريه جاز أن ترفعه أو مل جيز
وأنه إنسان  فإنك إذا رفعت من الشىِء أنه حيوان. التعادل، وما مل يكن كذلك فليس إليه التعادل فهو الذى إليه

وإذا رفعت أنه ذو رأٍس . إليه األس وأنه مشاء وأنه ذو مشى كيف اتفق، وحفظت أنه ذو رأس، أمكنك أن تنسب
 .مشى، مل ميكنك أن تضيف إليه الرأس ظت أنه حيوان وأنه إنسان وأنه مشاء وأنه ذووحف

  الفصل الرابع
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  "د"فصل 

 ىف خواص املضاف

   
اآلخر موجوداً، وأيهما  ىف املشهور أنه يلزم املضافات كلها هو أما معاً ىف الوجود، أى أيهما ِوجد كان وما يرى

يقع ىف بعض األشياء تكافؤ ىف الوجود معاً من جهة  ِف والِنصِف؛ ولكن قد الِعدم كان اآلخر معدوما، مثل الِضع
 فإن ذات هذا العلم ىف -اإلدراكان ليس القوتان املشاركتان هلما ىف االسم  أخرى، وذلك كالعلم واحلس أى

 ذلك، فإنه قد يوجد يلزمه يلزمه دائما إن يكون مضافاً إىل املعلوم موجوداً معه، وذات املعلوم ىف جوهره ال جوهره
وليس الغرض ذلك، بل . ال يتقدم أحدمها على اآلخر غري مضاف إىل العلم وإن كانا من حيث مها متضايفان بالفعل

إضافٍة تلزمه توجب أن يكون معه مضايفة أبداً، وذات اآلخر قد يوجد وليس  الغرض أن أحد الذاتني ال ينفك من
ينفك؛ وال  ن ذاته ال ينفك عن لزوم اإلضافة إياه، وذات احملسوسوكذلك فتصور حال هذا احلس وأ .مبتضايف

حساس موجوداً، وتكون العناصر  جيب أن ال يكون موجوداً حني ال يكون احلس موجوداً، إذ جيوز أن ال يكون
ا وأما أمور أخرى فتكون إم. األجسام األرضية موجودةً احملسوسة الىت هى أوائل لتكُّوِن احليوانات وغريها من

فهكذا جيب أن تفهم هذا . متضايفات، وإما غري متكافئة ىف اللزوم إن أخذت ذوات متكافئةً ىف اللزوم إن أخذت
ما أوردوه من أمر  وأما املثال ىف جنبة العلم فاملشهور. وأما الوجه الذى تفهمه عليه الطائفة فوجه خمتل .املوضع

فحرى أن نبحث عن هذا حقيقة البحث . لكنه موجود  هذه الغاية،املربع املساوى للدائرة، فإنّ العلم به مل يوجد إىل
القول جمازف فيه، وذلك أنه ليس جيب أن يكون كل علم بإزاء معلوم موجود؛  إن لقائٍل أن يقول إن هذا: فنقول

 مثلثات، فإنا التصور، وقد تتصور أمور ليس جيب هلا الوجود، كالكرة احمليطة بذات عشرين قاعدة فمن العلم

وباجلملة ال حيوجنا ذلك إىل أن . األعيان نتصور مثل هذه حق التصور وال حيوجنا ذلك إىل أن جنعل هلا وجوداً ىف
الذى ىف الذهن فهو العلم نفسه، وإمنا حبثنا عن علٍم مضاٍف إىل مضايف  وهذا. جنعل هلا وجوداً غري الذى ىف الذهن

 .شىء ثان له، واملضايف

ال وجود هلا ىف األعيان إال بإمكان،  ت حبسب التصديق أشياء كثرية من مجلة املضافاتوأيضا فإنِّ ىف املعلوما
عن شكل كذا خط منحن كذا ىف جنب خط كذا، مل يزل  إذا أخرج: واإلمكان غري الوجود، وذلك مثل قولنا

 .هذا ال وجود له أيضا إال ىف الذهن يتقارب اخلطان وال يلتقيان؛ فإنَّ

 فهو مثال أشد - الذى جيعلونه موجوداً وإن مل يعلم -املساوى للدائرة  ردوه، وهو حال املربعوهذا املثال الذى أو
معلوماً، وإن كان  فإنه إن كان له وجود ىف الذهن فيجب أن يكون! فليت شعرنا أين وجوده . الدعوى إشكاالً من

 عنوا أنه ممكن أن يوجد، فذلك أمر وإن له ىف األعيان وجود حاصل، فبأى دليل عرفوا ذلك ؟ ومن حدثهم به ؟
إنه ليس ميكنك وانت منطقى أن تتحقق : فنقول ملن قال هذا وسأله .بالقوة، كما أن العلم به أيضا ممكن أن يوجد

املتضايفني وجود  التحقيق، وإمنا كان غرضنا فيما أوردناه أن تعلم أنه ميكن أن يكون لذات أحد هذه األحوال كنه
كان علم تصورى أو تصديقى ليس مضايفا  فإن. افة إىل اآلخر، وليس اآلخر مبكاىفء له ىف ذلكال ينفك من االض



 123                    ابن سينا- املنطق

فإذا مل يكن من مجلة ما ذكرناه، مل ينتفض به ما قلناه، بل . نذكرها إىل شىء آخر، فليس هو من مجلة املضايفات الىت
متحركاً  ك مثل علمنا بأن الفلك موجودالذى نعتده من الشىء ال يكون علماً إال وهو مضاف، وذل جعلنا مثالنا

إليه؛ وإن كان ملا أوردناه قبل مثاالً  وهذا العلم هو ىف اجلملة الىت ذكرناها، والشرط الذى أشرنا. على االستدارة
فإنا مل . ىف الوجود معاً، فليس ذلك أيضا مما ينقض به ما قلناه مضايف ىف الذهن أو خارج الذهن، وكان مكافيه

والدائرة فليس  وأما أمر املربع. إن أكثرها كذلك: املتضايفات تتكافإ ىف الوجود معاً، بل قلنا  شىء منوال: نقل
فال يستحيل فرضه موجوداً، وليس فرضه  يتغري مبا زعم فيه غرضنا، وذلك ألنه إن كان هلذا املرب إمكان وجود

 املرع موجوداً وحنن على مجلتنا من اجلهل به؛ أن يكون هذا بل جيوز. موجوداً يوجب أن يكون العلم به حاصال
 فما علينا من غري ذلك، وما حاجتنا إىل أن. من هذه الطعون ال يفسد الغرض الذى نؤمه فبني أن مجيع ما أورد

 .التحقق نتكلف ىف املنطق علماً غري املنطق ليس من شأن املنطقى أن يتحققه كنه
   

الشىء إمنا تقال ما هيته  يث يتضايفان بالفعل تضايفاً على التعادل فهما معاً؛ إذتعلم أن املتضايفني من ح وجيب أن
لكن على هذا إشكال، . واآلخر بالقوة، فقد زال التعادل وأما إذا أخذ أحدمها بالفعل. بالقياس إىل شىء يكون معه

بالفعل،   من أن تكون بينهما إضافةاملتقدم ىف الزمان مقول بالقياس إىل املتأخر، وال بد إن: وهو أن لقائل أن يقول
 .وال تضاد، فهما موجودان معاً

والقيامة معدومة غري موجودة، والعلم ا موجود، وال بد أن تقع بينهما إضافة  وأيضاً فإنا نعلم أن القيامة ستكون،
إن هذا املعىن : بأن نقول لأما الشك املورد من جهة املتقدم واملتأخر فإنه ينح: وال تضاد، فهما معاً، فنقول بالفعل،

أما حبسب الذهن فأن . الوجود مستنداً إىل الذهن أحدمها حبسب الذهن مطلقاً، واآلخر حبسب: يعترب من وجهني
فيجد أحدمها متقدماً واآلخر متأخرا، فيكون قد حصال مجيعاً ىف الذهن؛ أو  حيضر الذهن الزمانني معاً ىف الوهم،

مستقبالً، فيحكم  أليام حاضراً ىف الوجود والذهن، فيضيف الذهن إليه زماناً بعقلهالزمانني كيوم من ا يكون أحد
 .حينئذ بينهما بتقدم، ألنه قد أحضرمها معاً

إمكاناً  فهو أن الزمان املتقدم إذا كان موجوداً،فموجود من اآلخر أنه ليس هو، وممكن أن يوجد وأما الوجه اآلخر
. الذهن عند وجود الزمان املتقدم وهذا الوصف للزمان الثاىن موجود ىف. يؤدى إىل وجوب، وهذا كونه متأخراً

الزمان الثاىن ليس موجوداً، ونسبته إىل الذهن نسبة شىء كان  وإذا وجد املتأخر فإنه موجود ىف الذهن حينئذ أن
غري ما  تقدم على وجٍه آخرفأما نسبة املأخر إىل امل. أيضا أمر موجود مع وجود الزمان املتأخر وهذا. موجوداً ففُِقد

 ال - من حيث هو موجود -يكون  ذكرناه فال وجود له ىف األمور، لكن ىف الذهن فقط، فإنَّ كل زمان وجد فال
وإال لكان مضافاً إىل أشياء بال اية ىف وقت واحد، وكانت  متقدماً وال متأخراً، وال مضافاً إىل شىء من األزمنة،

 موجودة بالفعل؛ بل هو ىف نفسه حبيث إذا عقل وعقل اآلخر حكم العقل عليه بأنه متأخر هناك إضافات ال اية هلا

 .عن أمر موجود ىف الذهن

العلم ا أا ستكون علم حبال من أحواهلا موجود ىف الذهن  وأما العلم بالقيامة، فإنه إمنا هو ىف حكٍم سيكون، فإن
. بل قبل ذلك عندما هى معدومة ىف األعيان موجودة ىف النفسستكون ال عندما تكون،  مع وجود العلم بأا هى
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 .تصور تصور ماهية القيامة جمردة فإنه غري مضاف إىل شىء ىف الوجود من حيث هو وأما

. أيضا إمنا تكون متضايفات ىف الوهم واعلم أن مجيع أمثال هذه إضافات إمنا تتقرر ىف الوهم، واملتضايفات فيها

احلقيقية؛ لكن قوماً من املتكلفني أجابوا ىف شبهة تكافؤ العلم واملعلوم  ذا إمنا هو ىف العلوموالبيان املستقصى هل
علما موجودا بكل  الذى قيل من أن املعلوم قد توجد ذاته والعلم به ال يكون، قولٌ غري حق؛ فإنّ ههنا إن: فقالوا

يعلموا أن هذا وإن كان حقاً، فليس جواب  شىء وجودا ال يتأخر عن األشياء، وهو علم البارى واملالئكة؛ ومل
إنه وال شىء من : من املتضايفات ال يكون معاً، وال أيضاً يقول إنه وال شىء: املتشكك، فإن املتشكك ليس يقول

تصح  وهذه الدعوى. معاً؛ وال حيتاج إىل ذلك، فإن دعواه انه ليس كل متضايفني يكونان معاً العلم واملعلوم يكون
يكون علماً وذاتاً؛ والعامل غري  إن علمى بوجود العامل ال يصح أن:  يورده املتشكك ىف علٍمواحد فيقولمبثاٍل واحٍد

وليس علمى به مبوجود؛ وكذلك إن مل يعترب شرط الذات؛ فإذا  موجود الذات، مث العامل قد يكون موجوداً ىف ذاته،
ال   العلم الواحد إال وهو موجود والعامل دائما معاً،الصفة، ومل يكن علم البته غري هذا كان علمه بالعامل على هذه

من العلوم بوجوده ليس مبوجوٍد،  العلم الذى أشار إليه فقط بل مجيع العلوم، فكان العامل قد يكون موجوداً وعلم ما
 أخرى، املعلوم قد يكون موجوداً وال علم ألبته؛ بل هى شبهة فالشبهة تكون قائمةً؛ فإنّ الشبهة مل تِرد بسبب أن

 .معلوما له إن العامل حينئٍذ ال يكون مضافاً إىل هذا العلم إذ ال يكون: آخر، وأقله أن يقال وينبغى أن يرتاد هلا حل

  الفصل اخلامس

 فصل ىف حتقيق املضاف

عارض له اإلضافة أو الزم وخواص املضاف الذى هو  الذى هو املقولة والفرق بني ما هو مضاف بالذات وما هو
    املقولة

مقولة بالقياس إىل  إىل هذا الوقت إمنا أخربنا عن مضافات يطابقها احلد املذكور، فبعضها كانت ماهياا اعلم أنا
هل الرسم املذكور هو رسم املقولة، أو  فلننظر. غريها، وبعضها كانت قد تصري كذلك بنحٍو من النسبة يلحقها

إنا نعلم أن املقوالِت : قولة أو نوعاً من املقولة، فنقولامل رسم معىن يصلح أن يقال إنه مضاف، وليس هو نفس
 أن حتمل مقولتان معاً على شئ واحد محل اجلنس حىت يكون الشئ الواحد يدخل من جهة متباينة، وأنه ال يصلح

وقد فرغنا فيما سلف . العرض ماهيته ىف مقولتني، وإن كان قد يدخل الشئ ىف مقولة بذاته، وىف اآلخر على سبيل
تدخل ىف مقوالت أخرى، فإن الرأس قد حيتاج أن يكون بذاته  مث إن هذا احلد ال مينع العقل مطابقته أموراً.  هذاعن

 حيتاج إىل أن يكون مقولة املاهية بالقياس إىل غريه حىت يكون رأساً؛ فكال األمرين جوهراً حىت يكون رأساً، كما

إذا أِخذ رأساً على  والرأس إمنا يكون كذلك. خر بالعرضمقوم له من حيث هو رأس، ليس أحدمها بالذات واآل
على أنه هذا الرأس، فإنه ال تقال ماهيته بالقياس  وأما إذا أِخذ خمصصا. اإلطالق وكان على اعتبار اجلواهر الثانية

و ذاته قد حتس وتتخيل من غري أن يعلم الشىء الذى هو رأسه من حيث ه إىل غريه حينِئذ؛ وذلك أنه بسبب أن
مجلةً،  وأما إذا دل على أنه رأس لشىء. هو رأسه من حيث هو هذا الرأس فإنه هو هذا اإلنسان هذا الرأس، والذى
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يقال إن هذا الرأس رأس  وكذلك ال. فليس ذلك له من حيث هو هذا الرأس، بل من حيث هو رأس على اإلطالق
إن الرأس إمنا هو رأس بالقياس : وميكننا أن نقول. شىء ما بالقياس إىل شىء؛ بل إنه رأس على اإلطالق بالقياس إىل

إن هذه اليد إمنا هى هذه اليد بالقياس إىل سقراط، أو هذا الذى هو ذو رأس، : نقول إىل ذى الرأس؛ وال ميكننا أن
ذا إليه وهو سقراط، أو ه لو رأيت هذه اليد منكشفة غري مستورة تمثَّل ىف ذهنك ضرورةً بإزائه ما هو بالقياس حىت

 .ذو الرأس، كما متثل هنالك ذو الرأس

كيفية، وقد قيلت  األمور الىت ذكرت قد كانت ىف ذواا من مقولة الكيفية أيضاً، مثل امللكة؛ فإا وأيضاً فإن بعض
فالرسم األول ال مينع من أن . مقوالت أخرى وكذلك أمور أخرى من. بالقياس إىل غريها بنحٍو من أحناء النسبة

فليس هذا احلد إذن حد املقولة وإال الشترك ىف حد . داخلة ىف املضاف أمور هى من باب اجلوهر وغريهتكون ههنا 
. ملاهيتها يقال عليها مقوالت شىت وإن مل يكن حداً هلا، بل إمنا هو حد حبسب اِسم معىن يعمها مقوِم واحٍد أمور من

 .غري اجلوهر يئاًفإنه ال جيوز أن تكون األمور الىت جنسها اجلوهر جنسها ش

املشهور هلذا هو أن األمور الىت من املضاف  والتدارك. فيجب إذن أن تتأمل هذا احلد، وتتدارك خلالً إن وقع فيه
تدارك صحيح، لكن بعض الناس يظن أن هذا بعينه هو احلد األول،  هى الىت الوجود هلا هو أا مضافة؛ وهذا

 ان هو األول، لكان باألول غىن عنه، وخصوصاً واألول يدل علىولو ك. األول عن قريب وستعلم أنه ليس هو

 .الوضوح املعىن الذى يدل عليه داللة واضحة ال يدل عليها هذا الثاىن، إن دل داللةً بذلك

 .لنفسه وهو أنه أخذ املضاف جزء حٍد: وظن بعضهم أن فيه بيان الدور
   

. احلل، إال أنه قد ذهب عنه ذهاباً يسرياً وقد قارب بعضهمواملشتغلون ذا الشأن قد اجتهدوا ىف حل هذا الشك، 

أشهر عند اجلمهور، فيكون االسم حبسب الوضع األول موضوعاً  إن من األشياء ما يكون جنسه: ولكنا نقول
 مث إن اخلواص حيدون معىن نوعياً حتته، أو ما هو كالنوعى حتته، فينقلون اسم. كاجلنس جلنسه، أو ملا هو عنده

أمساء حرفت عن داللة الوضع   إليه ملالءمة توجبه، وقد جتد مثل هذا كثريا، أعىن أنك جتد أموراً نقل إليهااجلنس
بنقل االسم عن اجلنس إىل النوع أمثلة كثرية، من مجلتها أن  األول، بل جتد لنفِس ما أومأنا إليه من جريان العادة

غري  :غري ممتنع، وجعلوا اسم املمكن مرادفاً أو كاملرادف لقوهلمأن كل شىء توهم فهو إما  اجلمهور قد كانوا يرون
مبمتنع الوجود وجدوا بعضه  إن كل موجوٍد إما ممتنع وإما ممكن؛ وملا فصل اخلواص حال ما ليس: املمتنع فقالوا

مث وجدوا ىف . ممكن ذا املعىن؛ أى مبعىن غري املمتنع واجب، وبعضه غري واجِب الوجود، وكالمها يشتركان ىف أنه
وال ممتنعه؛ وال ميتنع وجوده وال عدمه؛ فيمكن وجوده وعدمه؛ فخصوه باسم  األمور ما ليس بواجب الوجود

كاجلنس إىل  حيث هو غري ضرورى؛ وأخرجوا الواجب عن داللة هذا الوضع الثاىن؛ ونقلوا اسم ما هو املمكن من
 .ما هو كالنوع

مقوالً ىف الوضع األول عند الفالسفة على املعىن املذكور،   املضاف كانوكذلك أيضاً احلال ىف املضاف، فإن اسم
الصفة املذكورة من غري اعتبار أن له وجودا غري ذلك، أو ليس له وجود غري ذلك،  وهو أنه ماتقال ماهيته على

 حيث هو فكان من كان الشىء إذا كان من اجلوهر أو من الكيفية مث حلقته نسبة، واعترب من جهة نسبته، حىت
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خمصوصة ليست تقال بالقياس، وكان إذا كان  كذلك مقول املاهية بالقياس إىل غريه، فكان من املضاف وله ماهية
بالقياس إىل غريه وإن مل يكن له وجود آخر وماهية أخرى كان أيضاً  الشىء كاألبوة والبنوة فكانت ماهيته مقولة

ما حيمل  فليس كل.  وقوعاً حيده، وإن مل يكن هلما مجيعاً جنسااملضاف يقع على املعنيني مجيعاً من املضاف، فكان
جنس للمقولتني، فإنك قد عرفت  باملعىن على مقولتني أو على شيئني من مقولتني، أو شيئني من مقولة واحدة فهو

 .هذا وحتققته

د هو هذا املعىن اخلاص؛ احلد هو هذا املعىن العام، ومعىن املضاف احملدو وإذا كانَ لك فمعىن املضاف املأخوذ ىف
أن ال يكون، ال  إن املمكن احلقيقى هو الذى ميكن أن يكون وميكن: احلاد إذا حد املمكن احلقيقى فقال فكما أن

باملمكن املأخوذ ىف احلد إال املعىن اجلنسى  يكون قوله مدخوال، من جهة أنه أخذ الشئ ىف بيان نفسه، ألنه مل يرد
إن املضاف احلقيقى الذى حيده على أنه أحد العشرة هو الذى ماهيته : قال فلذلك إذا. الذى هو مبعىن غري ممتنع

غريه، مل يكن  مضاف، وعىن أنه الذى وجوده وماهيته هو أنه مقول املاهية بالقياس، وليس له وجود ووجوده أنه
صص بإحلاق شرط التجربة الىت إمنا تتخ أخذ احملدود ىف حده أو املرسوم ىف رمسه، فيكون هذا من مجلة املخصصات

حيث هى طبيعة اجلنس صاحلة ألن يلحق ا معىن وأن ال يلحق،  بطبيعة عامها؛ فإنه إذا كانت طبيعة اجلنس من
 وكانت إذا أحلق ا شرط وجود ذلك املعىن ختصصت، فإا إذا أحلق ا شرط عدم ذلك وليس جيب هلا أحدمها،

 .املعىن ختصصت

فإذا كان حد املضاِف الذى هو . والعام بالنوع اجلنس والنوع احلقيقني، بل اخلاصولست أعىن باجلنس ههنا و
باملعىن الذى للمقولة، إذ ليس يكون وجوده أنه مضاف فقط، بل  املقولة هو هذا احلد، فالرأس ال يكون مضافاً

وهلا  يلزمها إضافة ما،وكذلك العلم، فإنه صورة وكيفية متقررة ىف النفس، لكنها .املعىن وجود آخر قد حلقه هذا
كماً وتعرض له  وكذلك الضعف فإنه يكون صورة ىف النفس عدداً أو. وجود خاص من حيث هى صورة للنفس

 .نسبة

األعراض البسيطة مقولةً كاألبيض، ومعناه شئ ذو  إنكم قد منعتم أن يكون املشتق امسه من: ولكن لقائٍل أن يقول
فاملعىن األول يفهم منه أنه شئ ذو إضافة من غري . جيب أن يكون املضاف بياض من غري زيادة، مث الشك ىف أنه

مث  .على تلك األصول أنه إذا كان هذا املفهوم مل يكن أن يكون مقولة أو نوعا من املقولة ختصيص، وال شك
ان كذلك إىل غريه؛ وإذا ك املضاف الذى جيعلونه مقولة فهو أيضا شئ ذو إضافة، ألنه شئ مقول ماهيته بالقياس

 .املقولة، فال يكون بينهما فرق فقد شارك هذا املضاف الذى هو املقولة املضاف الذى ليس هو
   

إن : ميكنك أن تقول الشيئية فهو أمر ال ينفك عنه املضاف اىل هو املقولة، وال ميكن أن يسلب عنه، فال وأما
الشئ ال ينفك عنه أيضا ما ال جيعل له وجوداً  إنالوجود اخلاص، الذى ليس به ما ليس مبقولة مضافاً، هو أنه شئ؛ ف

اخلاص إمنا نعىن به وجوداً أخص من الشيئية، ووجوداً من مجلِة أحناِء الوجوِد  خاصاً غري كونه مضافاً؛ بل الوجود
ة فإن الشيئية احملمول إنه وال سواء،. فنقول ىف جواب ذلك. ختص األشياء دون األمر املشترك جلميع املقوالت الىت

للمضاف من حيث هو مضاف، وأما الشيئية احملمولة  على املضاف احلقيقى هى الشيئية الىت ختصيصها الوجود الذى



 127                    ابن سينا- املنطق

آخر، فإن الشئ ذا اإلضافة إذا خصصت شيئيته صار به جوهراً أو كيفاً أو  على املعىن اآلخر فإن ختصيصها وجود
الىت هو ا  اإلضافة تقتضى لذلك الشئ حقيقةً غريوأما شيئية اإلضافة فهى اإلضافة، فشيئية ذى  .شيئاً آخر

 .مضاف؛ وال كذلك شيئية اإلضافة

 املقولة هو الشئ الذى ليس له وجود إال الوجود الذى هو به مضاف، فلسنا نعىن به إن املضاف الذى من: وإذا قلنا

قد يتخصص ختصيصاً ىف  فقط،الوجود العام، بل حنواً من الوجود خمصصا للعام ليس هو التخصيص بكونه إضافةً 
بأنه شئ ذو بياض فقط، بل شئ له نسبة  واألبيض أيضا ليس ختصصه عن الشيئية أن ختصيص شيئيته. أنه إضافة

أن يلحقه أن يكون ىف نفسه جوهراً جسمانيا، فيكون الفرق أن أحدمها  خاصيٍة إىل البياض، ال تتم شيئيته بالفعل إال
واآلخر أن  . بالقياِس، وأنه خمصص من قبيل ذلك، وال يتخصص بغريه وهو املقولةمقول املاهيِة شئ يتقوم بأنه

. اإلضافة، وهذا هو الذى ليس مبقولة شيئيته تتقوم بوجوٍد خاٍص وحقيقٍة خاصيٍة تلحقها اإلضافة، وليس من قبيل

فقد .  إال مبجرد أنه شئ له إضافةاآلخر مقولةً، وال جارياً جمراها وألجل هذا الفرق ما كان أحدمها مقولةً، ومل يكن
حتصيالً كان  فإذا كان املضاف ال وجود له إال أنه مضاف، فيلزم أن يكون إذا حصل أحد طرفيه احنل هذا الشك

: بإزائه ِنصف من غري حتصيل، وإذا قلت ضعف مطلقاً من غري حتصيل متثل لك: اآلخر حمصال بسببه، حىت إذا قلت

 .اثنان ك بإزائه نصف هوضعف هو أربعة، متثل ل

إن املضاف ليس له : ذلك مقدمةً فنقول وجيب أن نقدم قبل بياِن. لفظ نفهم منه معاىن" حتصيل املضاِف : " وقولنا
والتخصيص ذا اللحوق . لألشياء وختصصه بتخصيص هذا اللحوق وجود مفرد، بل وجوده أن يكون أمراً الحقاً

مللحوق واإلضافة معاً، فذلك من مقولة ومقولة، ليس املقولة، بل هو مركب أن يؤخذ ا أحدمها: يفهم على وجهني
العقلى، ويؤخذان مجيعاً  مقولة ومقولة؛ واآلخر أن تؤخذ اإلضافة مقروناً ا النحو من ذلك اللحوق اخلاص من

كيفية، واملوافقة ىف املشاة مثالً موافقة ما ىف ال كعارٍض واحد للملحوق؛ وهذا هو تنويع اإلضافة وحتصيله، فإنّ
 .فالكيف املوافق ليس هو إضافةً، بل هو شئ ذو إضافة الكيفية غري الكيف املوافق،

   
الكمية، واملماثلة الىت هى  املوافقة منسوبة إىل الكيفية فهى نوع من املضاف، مثل املساواة الىت هى موافقة ىف وأما

حيث يكون املضاف أوالً غري حمصل فتكون إضافة   ميكنفإذا كان التحصيل ىف املضاف إمنا. موافقة ىف النوع
تفرض له أو إليه اإلضافة؛ مث إذا حتصل فإمنا يتحصل ال حمالة بتحصيل ذلك  مأخوذة مبعىن أعم، إذ البد من أمر

 كان األمر الذى وإذا كان املضاف قد حتصل فليس حتصيله بإزاء. كان املعىن حبالة لكانت اإلضافة حباهلا ولو. املعىن
على اإلطالق، فهو بإزاء النصف العددى  أوال، وهو كما كان أوال؛ ومثال ذلك أنا إذا أخذنا أوالً ِضعفا عدديا

حىت صارت الضعيفة حمصلةً فال يثبت اجلانب اآلخر على حاله،  على اإلطالق، فإذا حصل العدد الذى هو الضعف
قد  فإذْ.  بإزاء إطالق هذا اجلانب أعىن الضعيفة؛ غري حمصلأعىن النصفية كان إمنا يكون فإنّ إطالق ذلك اجلانب،

ال حمالة الشئ الذى هذا  حتصل فبين من ذلك أن اآلخر قد حتصل؛ فإنه إذا حتصل الشئ الذى هو الضعف حتصل
حمصل، فأى املضافني عِرف بالتحصيل  ضعفه، إذ ليس جيوز أن يكون كل شئ ضعفا لكل شئ من حيث هو ضعف

حيث تتحصل ا اإلضافة بل من حيث يتحصل املوضوع  خر به، فإن كان التحصيل مل يطرأ عليه منعِرف اآل
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وليس . املقابل ال يتحصل؛ وذلك ألن طبيعة اإلضافة مل تتحصل بل موضوعها وتِركت اإلضافة حباهلا، فإن املضاف
هذا أنه  صلت اإلضافة؛ ومثالاإلضافة ال تتحصل إال مبوضوعها جيب أن يكون كلما حتصل موضوعها حت إذا كانت

هذا العضو من حيث هو جوهر؛  إذا كانت الرأسية إضافةً عارضة لعضو ما؛ وكان قياسه إىل ذى الرأس فيحصل
إضافته؛ مل يلزم أن يكون إذا عِرف هذا الرأس  وكان هذا الرأس قد دخل التخصيص جوهره ومل يدخل التخصيص

من ذلك أنه رأس، ألن الرأسية تِركت حباهلا، ومل حتصل من حيث العقل  من حيث هو هذا اجلوهر حمصال، أن يعرف
سبيل له  فلم يلزم أن يكون للعقل سبيل إىل حتصيل الثاىن؛ إذ مل يتحصل له األول؛ واحلس ال بل من حيث احلس؛

وهر، للعقل ختصيص هذا اجل فلو اجتهد حىت حيصل.إىل ثان غري حاضر عند احلس بسبب أول حاضٍر عند احلس
فهذا حكم ما . فحينئٍذ يتحصل للعقل ذو الرأس وجب أن خيصص له بعوارضه، ومن عوارضه كونه من بدن زيٍد،

 .فيه موضوع وإضافة

الطرفني غري  املضاف نفس اإلضافة، فال يتحصل أحد الطرفني إال بتحصيل اآلخر، ألنه ال وجود ألحد فأما إذا كان
التحصيل ال يلزم أن يتحصل مقابله فإن   باب املضاف إذا حتصل حنواً مناملضاف، فيحصل من هذا أن كل شىء من

هذا أن يكون كل ما تلحقه إضافة وله وجود خاص، فإنه ال  وليس يلزم من.اإلضافة الحقة له؛ وله وجود خاص
عقل مع وأما اإلضافة نفسها فإا تتحصل ىف ال. يتحصل إذا كان التحصيل عقلياً يتحصل بتحصل مقابله؛ بل قد

يضيفها أو يشخصها،  فمن حتصيل اإلضافة بتحصيل موضوعها ما ينوعها، ومنه ما ال ينوعها بل. موضوعها حتصيل
غريبا لو مل يكن ذلك مل يبعد أن حيفظ تلك الطبيعة  فإن جعل حدها آخر نوعها، وِإن حفظ حدها وأحلق به عارضا

 ة الرجل العادل، وأبوِة الرجِل اجلاير، فإما خيتلفان ىف أحواٍل ولكنضيفه؛ كأبو من اِإلضافة، مل ينوعه بل رمبا

 .هو األبوة خارجٍة عن املاهية؛ فإن الرجل العادل لو تومهته غري عادٍل، مل يزل بذلك املعىن الذى

 .فة بعينها موجودةاملساواة وجوداً، ومل تبق اإلضا مل تكن جتد: فأما املساواة فإنك ِإن تومهت بدل الكمية فيها كيفيةً
   

أن ما يقولونه  الشخصية فكأبوة هذا وأبوة ذلك، بل كاجلوار الذى لكل واحد من اجلارين؛ فيجب أن تعلم وأما
مجيعا، هو قول وال معىن له، بل كل واحٍد  أا عالقة واحدة بالعدد موجودة هلما: من حال اإلضافة ىف امثال هذه

بالعدد ِإضافة اآلخر ِإليه، بل رمبا كان نوعهما واحداً كجوار هذا  يست هىمنهما موصوف بإضافٍة ِإىل اآلخر ل
الشيئني  فإن كل واحد من: هلذا؛ ورمبا كانا متخالفني بالنوع كاألبوة والبنوة؛ وكذلك املماسة لذلك، وجوار ذلك

، وإىل اآلخر أا له، وأا هى أا فيه يوصف بأنه مماس لذاك اآلخر ففيه مماسة لذلك، نسبة تلك املماسة ِإليه نفسه
مماس لألول مبماسة فيه لألول، فنسبة تلك املماسة الىت اآلخر هو ا مماس  واآلخر أيضاً.بالقياس إليه وألجله كذلك

مبماسة تكون ىف ذلك  نسبة بأا فيه، وِإىل األول نسبة بأا له ال بأا فيه وأنه ال مياس أحدمها اآلخر ِإىل اآلخر
املماسٍة بل من حيث العالقة يتفقان اتفاق   مبماسٍة تكون فيه نفسه لذلك اآلخر، لكنهما من حيثاآلخر، بل

 .كافياً ىف بيان أمر املضاف وهذا فليكن. الشخصيات ىف األمور العامة

 املقالة اخلامسة
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  ىف الكيفية من الفن الثاىن من اجلملة األوىل من كتاب الشفاء ىف املنطق

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 يف تعريف الكيفية وأقسامها األول

ِإن الكيفية ما به يقال على : أحدمها أن يقال: حنوين من التعريف وأما الكيفية فقد جرت العادة بأن تعرف
 .شبيهٍة إن الكيفية ما به يقال لألشياء ِإا شبيهة وغري: هى، واآلخر أن يقال األشخاص إا كيف

أما ِإذا كان هذا التعريف على سبيل اإلحالة  : أما هل يفيداننا معىن متصوراً، فنقولفلننظر ىف حال هذين التعريفني
بالسؤاِل عنه بلفظِة كيف، واجلواِب به ِإذا سِئل بكيف، فأمر غري حمصٍل ىف  على املتعارِف وما جتِرى عادة الناس

قاعد؛ فيكون اجلواب   جياب بأنه قائم أوكيف زيد ؟ ويتوقعون أن: واحدٍة؛ وذلك ألن اجلمهور قد يسألون مقولٍة
رأيته : عبداهللا ؟ فيحسن ىف التعارف أن جياب فيقال كيف رأيت: ويسأل أيضاً فيقال. عن الواقع ىف مقولة الوضِع

رأيته : أو يصفر، أو غري ذلك، وال يتحاشون ىف بالد العرب والعجم أيضاً أن يقولوا ماشياً أو غادياً؛ أو رأيته حيمر
 .أحواِل الناس ٍن طيٍب؛ أو فوق سريٍر، وأمثال هذا، حىت تكون هذه األحوال عندهم كيفياِتمكا ىف

" الكيفيِة الداخلة ىف املقولِة؛ بل كما أم يقولون  فالتعارف ليس يِقفنا من ذلك على شىء يصرف الذهن ِإىل ختيِل

 ت؛ وإن كانت كمياٍت؛ فال يتحاشون أن يقولواىف قاطيغورياس فقط، بل جلميع الصفا ، ال للذى يسمى حاالً"حال 

املقولة، فالوضع داخل أيضاً ىف  لغريها، فإن كان مجيع ما يسمونه كيفيةً على هذا الوجه هو داخل ىف هذه" كيفية  "
 .هذه املقولة

كون أما الوضع؛ فهو من حيث يصلح أن ي: واحد من هؤالء املربخشني فيقول مث اليبعد عندى أن يستقِبل كالمى
مل  فإن قال ذلك،. سؤاِل كيف، فهو كيفية؛ ومن حيث هو حال جلوهر ذى أجزاء كذا، فهو وضع جواباً عن

عليه أن جيعل الوضع نوعاً من  إن هذا الميكن، ومل نؤاخده مبا سلف ذكره؛ ولكنا نوجب: نضاِيقه بأن نقول له
كيف الشئ؟ بل تِعده لذلك؛ :  يكون جواباً عن سؤاليصلح أن الكيفيِة فإن اجلهة الىت هو ا وضع الجتعله حبيث ال

 متباينني يصري ما الشئ ىف مقولتني؛ بل كاعتبارين أحدمها يقال على اآلخر، وهو أعم فال يكون هذا كاعتبارين

مل يلتفت ىف هذا إىل  فإن. وإذا كان األعم مقولةً، فاألخص يدخل فيها؛ فال يكون األخص مقولةً برأِسه. منه
أن يكون الدال ذا اللِفظ على ما أراده يكون  ارف العام، بل أِريد معىن وقع عليه إصطالح خاصى، فباحلرىالتع

فلم ميكنىن إىل هذا الوقت أن أفهم من هذا الرسم حقيقة هذه املقولِة؛ وال يبعد  .قد عرفنا ما يريد به بالوضع الثاىن
 .سنقوله بعديكون غريى قد فهم ذلك؛ أو يكون التأويل ما  أن

 .خاصياً وغري الشبيه؛ فإنّ الشبيه يستعمل استعماالً عامياً، ويستعمل استعماالً وكذلك احلال ىف الشبيه

إن قعود فالٍن شبيه بقعوِد فالٍن؛ : قد يقولون فأما االستعمال العامى فال خيتص باملعىن الذى يراد ىف هذه املقولة؛ بل
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البلساِن؛ بل الميتنعون عن القول بأن طول زيٍد شبيه بطول عمرٍو؛ فال أجد  هِنوإن احتراق النفِط شبيه باحتراق د
 .أيضاً يعمل ىف أمر الشبيه إال ما يعمله ىف أمر السؤال بكيف التعارف

   
الطول، دروا أم  شبيه ىف: إنه ىف بعضها مستعار وىف بعضها حقيقى؛ فنسلم له أم إذا قالوا: قائل فإن قال

احتراق شبيه : يستعريون شيئا؛ وكذلك إذا قالوا قعود شبيه بقعوٍد، مل يذهبوا إىل أم: نهم إذا قالوايستعريون؛ لك
ليس لكم ذلك؛ بل إمنا يكون هذا اللفظ مستعاراً ىف : وليس ميكن أن يقال باحتراق؛ بل قالوا ذلك وهم حمقِّقون،

له حبسب   من ذلك ىف نفسه، بل إمنا يكون ذلكىف شئ حبسب إرادم؛ فإن اللفظ ال يستحق شيئاً شئ، وحقيقياً
فإما . غريه استعري له ملشاكلٍة ومتثيل والتعارف ىف املستعار هو أن يقول القائل ذلك، وعند القائل أنه لفظ. التعارف

 إن حرارة شبيهة حبرارٍة، فال: إن احتراقاً شبيه باحتراق، كقوله :حيث ال يكون عند القائل كذلك؛ بل يكون قوله

يدِعى ىف لفظة  ومع هذا فإن من: التعارف سبيل إىل معرفة ما يدلّ عليه ذا اللفِظ ِداللةً حقيقية يكون لنا من هذا
املوضع الذى يستعمله، وخصوصاً إذا كان ظاهر  ما اشتراكاً واستعارةً، فعليه أن ينص على املعىن املقصود به ىف

 .عني املاء، وعني الشمس، وعني البصر:  املقصود متيزه لو قالمعناه التلفظ بعيداً عن أن يتميز للسامع

الشبيه باالصطالح  قد أعطينا معىن الشبيه حني خناطب باستعماله ههنا، وقصارى ما فهمونا ِمن لفظ وجيب أن نكون
 .ىف الكيفية إنا نعىن به املوافق: اخلاصى، وغاية ما ينصون عليه هو أن يقولوا

املتعارف عند اجلمهور؛ وكان تفسري ذلك النقلى   الكيف هو ما يقال له، شبيه بالقول النقلى الإن: وإن كان قولنا
شك ىف أن الكيف نفسه جيب أن يكون أعرف من املوافق ىف الكيف؛ فيكون  هو الذى معناه املوافق ىف الكيف، فال

بالشبيه فال  يريد أن يعرف الكيفالشبيه هو املوافق ىف الكيف، وقد عرف الشبيه بالكيف، وهو  إن: من قال
أن يكون الكيف وقابل الشبه جتمع لنا من  إمنا ميكن ههنا حيلة واحدة؛ وذلك. يستفيد املتعلم من هذا البيان شيئا

هذه املقوالت، وعرفنا ما جعلناه خمالفاً للكيف، واستثنيناها، بقى لنا املنحصر  مث إذا فَصلْنا. املوجودات معاىن خمتلفةً
مما ليس تلك، فيتخيل  ولة الكيف ما جياب به عن سؤال كيف مما ليس من تلك األخرى وما تقال به املشاةمق ىف

أن تجعل حقيقةُ البحث عن الشئ أنه كيف هو  الذهن أموراً دون أمور، وأن يكون ههنا وجه آخر من النظر، وهو
ىل اعتبار أمر آخر فيه غري نفسه وغري حاله حىت كان الوصف مما حيوج إ ىف نفسه ما يقتصر على نفسه وحاله؛ فإذا

كيف هو ىف  هو؛ فكأنه قد عدل عن الواجب؛ فإن السائل إمنا رام أن خيرب عن أمٍر ىف نفسه إذ قال يقال إنه كيف
 .نفسه دون أمٍر يكون له لغريه ىف نفسه

بالتوسِع  بالنقل والوضِع الثاىن، وِإمامن املقوالت ِإمنا صلح أن يقال له كيف، ِإما  فيشبه أن يكون الوضع وغري ذلك
فإن الوضع ليس . اجلمهور كاألصل فلذلك صار ألن جياب به عن كيف الشئ؛ مث استمر هذا التوسع وتقرر عند

فالوضع خمالف للمعىن الذى . ِوجهات خارجة، مث يتصور له وضع معىن يتصور للشئ ما مل تتصور له أجزاء هى غريه
أن  فهذا، وِإن كان قد ميكننا. بنفِسه الذى باحلرى أن يكون البحث ِبكيف مقصوراً عليه هيكون للشِئ ىف نفِس

 .واالستدالل نقوله، فإنا نكون قد تعدينا أيضاً التعارف ِإىل نوٍع من النظر

 .الشئ؛ وإن أجيب فإمنا هو جماز وأما الكم فإن التعارف يشِبه أن يدل على أنه غري صاِلٍح ىف جواب كيف
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أشهر من الكيفية؛ فإن اسم الكيفية اشتق ِمن اسم الكيف؛  وكيف. إذا كان كذلك فقد تقرر معىن السؤال بكيفف
 وهذا ِمن قبيل ما يشتق فيه اسم احلال ِمن اسم الشِئ ذى احلال، ليس ِمن. املشتق له واملشتق منه أدل وأعرف من

وأيضا فإن الكيف نفسه  .تقاِق اسم الضارِب ِمن الضربقبيل ما يشتق فيه اسم ذى احلال ِمن اسم احلال، كاش
ِإذ كان السبيل ِإليه اِحلس؛ واحلس ال مييز  المن حيث السؤال واجلواب، بل من حيث هو شئ، أشهر من الكيفية؛

 صٍل؛ مث ِمناملتكيِف ا ومع املقدار الذى يلحقها بسببه تناوالً واحداً غري مف الكيفية مفردةً، بل يتناوهلا مع الشِئ

فليكن . حاجٍة ِإىل اعتبار أمٍر غريه وعلى هذا فاعترب الشبيه، وعلى أنه شبيه ىف نفِسِه ِمن غِري. بعد حيصل ما يتخيل
 .التعريف هذا قدر ما نقوله ىف أمر هذا

   
تصورها ِمن غري ويصلح  اآلن أن الكيفية هى كلّ هيئٍة قارٍة ىف املوصوف ا، التوجب تقديره أوال تقتضيه، ولنقرر

وهذا أيضاً ضرب من البيان متعلق بأن يثبت شئ، مث . اهليئة أن حيوج فيها ِإىل التفاٍت ِإىل نسبٍة تكون إىل غري تلك
 .عنه يعرف بسلوِب أموٍر

ظِة أتوا ببياٍن؛ وذهب عليهم أن استعمال لف إن الكيفية هى الىت حتِدث رمساً ىف اجلوهر، وظّنوا أم قد: وقد قال قوم
جمازياً ال حيقّق معىن؛ فإن حقَّق فليس حبسب التعارف ىف استعماِل هذا اللفظ،  الرسم ههنا يشِبه أن يكون استعماالً

لفظِة الكيفيِة؛ وكذلك هلم بيانات  لداللٍة تقترن به ِمن خارج وهذا اللفظ محيل مغاِلِطى أشد بعداً عن البيان ِمن بل
 .تشِبه هذه

 ِإن الكيفية ال ختلو ِإما أن: ِإىل األموِر األربعِة الىت جِعلت أنواعاً هلا؛ فنقول كيفية كيف ينقسمإن ال: فلنقل اآلن

ِفعله على سبيِل التشبيِه واإلخالة  والذى يفعل. تكون حبيث يصدر عنها أفعال على حنِو التشبيه واِإلخالِة أوال تكون
ه ىف العني وهو ِمثاله، ال كالثقل فإن ِفعله ىف اجلسم التحريك، شبح فهو كاحلار جيعل غريه حاراً، والسواِد يلقِى

متعلقا  والذى ال يكون ِإما أن يكون متعلقاً بالكم من حيث هو كم أوال يكون؛ والذى ال يكون .وليس ثقالً
يكون هلا من حيث هى ذوات  بالكم؛ فإما أن يكون لألجسام من حيث هى أجسام طبيعية فقط أو ال يكون، بل

وانفعاالت، هى الىت تسمى كيفياٍت انفعالية وانفعاالٍت؛ والىت  فس، أو يكون للنفوس، فالىت تلتئم ما بينها أفعالالن
واالنفعالية؛  كاألشكال وغريها؛ والىت لألجسام من حيث هى أجسام طبيعية فهى القوى الفعلية تتعلق بالكم فِهى

 .اٍت وحاالٍتوالىت ختتص بذوات األنفِس فِهى الىت تسمى مِلك

فإما أن تتعلق بالكمية أو ال  ِإن الكيفية ِإما أن تكون متعلقةً بوجوِد النفس أو ال تكون ؛ والىت ال تكون: نقول أو
استعداد، وِإما أن تكون هويتها أا ِفعل، وِإن عرض هلا أن تكون  تتعلق؛ والىت ال تتعلق ِإما أن تكون هِويتها أا

الكيفيات الىت ىف  ولوال أمر. نا أن حناول ىف ذلك ضروباً ِمن القسمة تؤدى ِإىل هذا الغِرضميكن وقد. استعداداً
ِإما من حيث : متعلق باألجسام، مث تقسم فنقول ِإما: وما ال يفعل على طريق التشبيه: العدد لكان حيسن بنا أن نقول

ية مث تتم القسمة، ولكانت هذه القسمة حيث طبيعتها ومن حيث هى طبيع كميتها ومن حيث هى تعليمية، وِإما من
 الفردية والزوجية وما أشبهها خترج عن ذلك؛ فإن مل يدخل ذلك ىف كيفيات هذه املقولة، لكن. أصح مأخذاً

 .وكانت الكيفيات ما يعرض للجواهر اجلسمانية، فيجب أن تقسم على حنو ما قلنا
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فسروا أن الطبيعية هى املتولِّدة  ت ِإما طبيعية وِإما مقتناة، مثِإن الكيفيا: أنواع القسمة املشهورة فمنها قوهلم فأما
توجد فيه؛ واملقتناة فهى الىت متامها من خارج وميكن اطراحها؛  بالطبع من داخل املوجودة دائما ىف الشىء الذى

الكيفيات الىت  القوة فهىوالىت هى ب. وأما الطبيعية، فمنها بالقوة ومنها بالفعل. امللكات واألحوال وليكن من املقتناة
بالفعل، فمنها ما ينفذ ِإىل العمق وهى  والىت هى. يقال بسببها إنا مستعدون وفينا ِإمكان لشىء من األشياء

 .يظهر من خارج وهى األشكال والصور االنفعاالت والكيفيات االنفعالية؛ ومنها ما

والىت تظهر ىف . ة إما أن تظهر ىف النفس وإما ىف البدنإن الكيفي: يقولون وأيضا فإن هلم قسمة أخرى للكيفية؛ فإم
االحنالل كامللكة وإما  والىت ىف الناطقة إما عسرة. أن تظهر ىف النفس الناطقة وإما ىف غري النفس الناطقة النفس فإما

 ىف القوة الفاعلة فهو والذى. املنفعلة وإما ىف القوة الفاعلة والىت ىف غري الناطقة إما ىف القوة. سهلة االحنالل كاحلال
الكيفية؛  والذى ىف القوة املنفعلة فإنه الصنف الثالث من أنواع. الكيفية؛ أعىن قوة وال قوة الصنف الثاىن من أنواع

والذى ىف عمقه فإنه الصنف . ىف ظاهره وما يظهر ىف البدن فإما ىف عمقه وِإما. أعىن االنفعال والكيفية االنفعالية
والذى حيدث ىف ظاهر البدن فإنه الشكل .ثابتة كانت انفعاالً مث إا إن كانت غري. كيفيةالثالث من أنواع ال

بوجوه  وأما اخللقة فإا ختص املتنفسة؛ وقد قسموا ذلك أيضا. يعم املتنفس وغري املتنفس والشكل: قالوا. واخللقة
 .من القسمة تشبه هذه

  الفصل الثاىن

  "ب"فصل 

ا الكيفيةىف تعقب الوجوه الىت قس م قوم 

  إىل أنواعها األربعة

   
يطرأ عليك من  أن نتأمل احلال فيما تكلِّفوه من القسمني ليكون لك من ذلك سبيل إىل فصل القضية فيما فحرى بنا

قبيح التكلَّف، أقبح كثرياً جداً مما  إن هذه الوجوه من القسمة كلها غري صناعى ومتكلِّف: وجوه قسمتهم فنقول
 .هتكلفنا

ويعرض من . يكون سواد الغراب مبايناً ىف نوعِ  سواديته لسواٍد مقتنى مكتسٍب أما القسمة األوىل فمن موجبها أن
ثانياً هو نوع حتت بعض  ال تكون امللكات واحلاالت نوعاً واحداً من مجلة ما خرج بالقسمة، بل تكون نوعاً ذلك أن

وعلى أن هذا القول يوجب أن يكون ". واحلاالت  فمنها امللكات: " ما خرج من القسمة على حنو ما قال القاسم
 .امللكة واحلال؛ وجب أن تعد هى معها؛ فتزيد األقسام على األربعة للملكة واحلال قسائم أخرى، إذا عدت

احية املصح ؛ إن عىن بذلك أن هيئة الصلوح للمصارعة وهيئة"ما يكون بالقوة ومنها ما يكون بالفعل  منها: " وقوله
وال املرض نفسه فذلك تعبري ردىء  واملمراضية هى معاٍن من باب الكيفية ليست املصارعة نفسها وال الصحة نفسها
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، لكان له وجه بعيد، وان تعذَّر ؛ ألن الشىء الذى "فعل حاصل  منها ما هو قوة ومنها ما هو: " جداً؛ فإنه لو قال
 فإن كان الذى هو بالقوة هو املصحاحية ال الصحة.ن موجوداًليس مبوجود ويصح أن يكو بالقوة هو الشىء الذى

وإن عىن ذا اللفظ . معدومة فيكون هذا النوع هو املصحاحية بالقوة، فيكون من أنواع الكيفية ما هو مصحاحية
 أا تكون بالقوة شيئا آخر، فيكون قد جعل املصحاحية ليس أن املصحاحية تكون ىف نفسها بالقوة ىف وجودها بل

وليس وال شىء . هو بالقوة صحةً هو املصحاحية، فتصري املصحاحية صحةً وقتاً صحةً بالقوة، فيكون الشىء الذى
الصحة الىت  وإن مل يعن مبا يالقوة املصحاحية بل. يصري اآلخر؛ إذ ليس هلا ىف أنفسها شىء مشترك من األعراض

نوع؛ وإذا صارت بالفعل كانت من  جودها كانت منبالقوة، حىت تكون الصحة، إذا كانت صحةً معدومةً جائزاً و
 .نوع؛ فسيكون املعدوم كيفيةً موجودةً

مل يعن ما  وإن. تضاعف أنواع الكيفية، إذ كل واحد من األنواع قد يكون بالقوة أيضاً؛ فهذا هذر ومع ذلك فقد
 الشىء الذى يقابل الفعل الذى بالقوة قلناه ولكن عىن أن ذلك الشىء إما أن يكون قوة وإما أن يكون فعالً؛ وعىن

أشبهه، ومقابل ذلك الفِعل هو االستعداد ألمٍر ما، حىت تكون لقسمته  هو احلصول ال الفعل الذى هو التأثري أو ما
تكون  وجه، فيجب أول شىء أن ينظر هل هذه الىت نسميها فعالً ليست ىف أنفسها قوى، فيشبه أن إىل قوة وفعٍل

واملذاقات والروائح؛ فإن الشىء ذا الرائحة  وكذلك الربودة وكذلك األلوان. ا حنو أمر مااحلرارة قوةً، إذ يستعد 
بعض هذه الكيفيات النفعاٍل ما، كالرطوبة؛ أو لال انفعال ما أو عسر انفعال  وقد تستعد. مستعد ألن يؤثر تأثرياً ما

ا فهو معىن الزم للحرارة؛  ا االستعداد ألن يؤثرإن احلرارة ىف ذاا أمر ما، وأم: كاليبوسة، إال أن يقول قائل ما،
يعرض هلا من حيث تصلح أن تكون مقولةً بالقياس إىل شىء أو  ألن احلرارة ىف طبيعتها كيفية؛ وأما االستعداد فأمر

 .كالمنا فيه فنفس االستعداد الذى يكون للجوهر ال شىء يعرض له االستعداد وأما الذى. بالنسبة إليه

الىت للحرارة وغريها  ا لزم أن يكون هذا الباب أوسع مما قالوه؛ بل يلزمهم أن جيعلوا هذه االستعداداتهذ فإن قيل
وليس عندهم أن احلرارة عرض هلا . مذهبهم من باب الكيف، وتكون كيفياٍت عارضةً للحرارة ولغريها؛ وهذا ليس

فإن . ةً ا؛ وال هذا مما يصلح أن يقال ويعتقدعليها، فصارت مستعد كيفية من باب االستعداد غري الكيفية املقولة
استعداداً للصحة ىف  إن كالمنا ىف استعدادات اجلواهر ىف ذواا؛ وجب أن تكون املصحاحية: قائلني طيبوا أنفسهم

وإن جعلوه استعداداً حباٍل، . استعداد للصحة اجلسم، ووجب أن يكون املمراض فيه مصحاحية؛ فإنه ال يعرى عن
فلم حيسنوا إذن أن يقسموا . وعبارم ال تشري إىل ذلك إال بتكلّف وتعسف روا إىل الصواب؛ لكن قوهلمفرمبا صا

 .القسمة هذه

فيه لشىٍء واحد؛ ومل يفعلوا  ومع ذلك فإن األحرى ىف قسمة الشىء إىل قوة وفعل هو أن تكون القوة والفعل
قوة، وال كل ما هو فعل جعلوا القوة عليه من باب  فليس كل ما جعلوه من باب الفعل فعالً ملا جعلوه. كذلك

 .والقوة على قبول العلم القوة، كاقوة على الترطيب واالسوداد
   

الكيفيات الىت  وذلك ألم تركوا. قالوا من كون بعضها ىف العمق وبعضها ىف الظاهر فهو ردىء جداً وأما ما
اخلط ليس جبوهر وال جسم؛ اللهم إال أن   ىف اخلط؛ فأنلألعداد، وتركوا االستقامة واالحنناء الىت هى كيفيات
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اخلط فقد وجدا ىف اجلسم؛ إذ اخلط ىف جسم، وما ىف شىء هو ىف شىء  يقولوا إن االستقامة واالحنناء إذا وجدا ىف
ومعوجاً،  املشككة؛ فيلزمهم حينئٍذ أن يكون اجلسم مستقيماً" ىف " اآلخر، مستعملني لفظة  فهو ىف ذلك الشىء

اسم؛ ولكن يكون موجودا ىف شىء  العوجاج الذى ال عرض له، ال يكون فيه؛ فإنه ال يوصف به وال يشتق له منها
موجوداً باحلقيقة ىف ظاهر اجلسم الذى هو السطح وجوداً  وكذلك ليس االستقامة واالحنناء. منه هو فيه بالذات

موجود : " رض؛ فليسامح ىف هذا وليجعل قوهلمبالعرض؛ بل هو فيهما مجيعا بالع بالذات حىت يكون اجلسم وحده
 .كل وجود متعلق به، وإن مل يكن أولياً" أو ىف ظاهره  ىف اجلسم

وجودها،  قول البله املغفِّلني؛ فإن األشكال اسمة إمنا" األشكال موجودة ىف ظاهر اجلسم  أن: " مث نقول إن قوهلم
به حد أو حدود، فإننا حنيط   فإن الشكل؛ إن كان ما أحاطمن حيث هى جمسمة، أن تكون سائرة ىف اجلسم كله؛

 .احلدود بالسطوح والسطوح بالعمق

اهليئة؛ فأما  إن ههنا حدوداً؛ وههنا شيئاً ذا حدوٍد له هيئة بسبب احلدود؛ وههنا تلك: فنقول ولنحقق ذلك أكثر
إن :  ظاهر احلدود حىت يقال مثالىف احلدود فليست أشكاالً؛ بل هى أطراف؛ وال جيوز أن يقال لشىء منها إا

وذلك ألن الظاهر غري الذى ىف الظاهر، وليس السطح غري  السطح ىف ظاهر اجلسم، أو اخلط ىف ظاهر السطح؛
 .اجلسم، واخلط ليس ىف ظاهر السطح بل هو نفس ظاهر السطح ظاهر اجلسم؛ بل هو نفس ظاهر

 فلم" ىف ظاهر " فقال " ظاهر : "  لفظه، وكان ينبغى أن يقولهذا اإلنسان قد جتوز ىف إن: فإن اعتذر معتذر وقال

قسيمه هو أنه ىف " ظاهر  " يعذر أيضاً، وذلك ألن القسم اآلخر هو أنه ىف العمق وليس معناه أنه عمق؛ وليس قوله
العمق، مث مع أنه ىف العمق أنه ىف ظاهر؛ ونظري الظاهر  العمق؛ حىت يكون الشىء إما ظاهراً وإما ىف العمق، بل نظري

 ىف العمق: " إنه أراد بقوله: كيف؛ حىت ال يكون لطائفة منهم طريق إىل أن يقولوا ذلك فإن الذى هو الظاهر كم ال

وإن بعض : كان كأنه قال فإنه إن كان هذا املذهب ىف التأويل صحيحاً. العمق نفسه، طلباً منهم الستواء القسمة "
 .ذا حمالكيفيات األجسام ظاهر وبعضها عمق؛ وه

ىف الظاهر منها ما  وإن عنوا اهليئة احلاصلة من التحدد،فإمنا يكون. الشىء املتحدد فهو مقدار ال كيفية وأما إن عنوا
هيئة غري الشكل كالتسطيح والتقبيب  يكون موجوداً ىف السطح وحده من اهليئات، إما شكالً كالتربيع وإما

هيئات توجد ىف احلدود، بل هى هيئات توجد ىف مجلة احملدود  يستوأما اسمات من األشكال فل. والتقعري
الكرية  فلو كانت. أنيتها بالشركة ليست نسبتها إىل احلدود أوىل من نسبتها إىل احملدود باحلدود؛ وىف احلدود وجود

تدارة وتقويسا ال نفس اخلط لكانت اس ىف نفس السطح لكانت تقبيباً أو تقعرياً ال كريةً؛ كما لو كانت الدائرة ىف
نفس اخلط، كذلك شكل الكرة موضوعة اجلسم ال ظاهرة الذى  وكما أن شكل الدائرة موضوعة السطح ال. دائرةً

 .الدائرة ال يتم إال بانعطاف اخلط؛ وكان شكل الكرة ال يتم إال بتقبيب السطح هو السطح، وإن كان شكل

علال هلا  ليست هى ىف احلدود وإن كانت احلدوداألشكال، وإن كانت حتدث للمحدودات باحلدود، ف وهذه
 .فليست علال هلا ىف أنفسها؛ بل ىف شىء آخر يتحدد ا

هو خطّة على  فإن اخلط اية للسطح الذى. أنفسها ال يقال إا موجودة إال ىف احملدود نفسه مجلة واعلم أن احلدود
املوصوف؛ وليس موجوداً ىف طرف منه وال ىف جزء  صفة ىفأنه اية جلملته؛ فهو موجود بأنه اية ىف مجلته وجود ال
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الشكل اسم هو صفة للجسم كله ليست موجودةً ىف السطح الذى هو  فكذلك. منه دون سائر أجزائه بالقوة
من  فإم جعلوا هذا النوع شكالً وخلقة فقط، كما تسمع، إذ كان املعلم األول إمنا أورد ومع هذا. الطرف فقط

شكالً؛ إذ ليس له حد   أول األمر لذينك فقط؛ وليس كذلك؛ بل التقبيب من مجلة هذا الباب وليساألمثلة ىف
 .الشكل

يوصف بتلك القوى والكيفيات الىت من هذا الباب، فليس  أعىن ذا أن كل جزء ىف باطن اجلسم وظاهره: فإن قال
 .ال يوجد ىف األجزاء كذلك؛ فإن الشكل الذى ىف الكل

   
أحوجه إىل   ذلك، أنه كان ميكنه أن يقول هذا اللفظ على وجهه وتكون عبارته صحيحة، فما الذىىف فأول ما

إمنا يوجد ىف اجلملة دون األجزاء؛ كقوة  وأما ثانياً، فإن كثرياً من املعاىن الىت ليست من باب الشكل. العدول منه
ا فستجد كذلك حال هيئة املصارعى، من حيث هو فإن قال هذ. فعل واحد اليد علة أفعاهلا فإا غري موجودة إال ىف

 .قبول كثري من األمراض مصارعى فكذلك هيئة

 .بل تتجاوزها كما تدرى فأما القسمة األخرى فإن فاحتتها ليست تتجه إىل األربعة،

فال أدرى . نفعلةفإما ىف القوة الفاعلة وإما ىف القوة امل: الناطقة والىت ىف النفس غري: مث ميعن ىف هذيان كثري إذ يقول
 من ذلك أن نوع القوة والالقوة ليست تتعلق بالنفس، فإن الصالبة واللني. كم صواب ذهب أن هذا الرجل عن

مما يتعلق بالنفس فما بال  من هذا القبيل اتفاقا وليست ممايتعلق بالنفِس؛ والثاىن أنا لو ساحمنا فيها وجعلناها
جعلها ىف هذا القسم وليست من العوارض الىت تتعلق  لربودة وغري ذلك،االنفعاليات واالنفعاالت مثل احلرارة وا

 .غري الناطقة البتة بالنفس الناطقة أو غري الناطقة أو

الفعلية؛ فإن املمراضية واالستعداد لالنصراع ليست  ومن ذلك أنه ليس مجيع ما ىف باب القوة والالقوة يتعلق بالقوة
إن املصحاحية هى مبعىن القوة الىت ال تنفعل إن كان ال بد من معىن القوة على ف وأيضاً. من باب قوة يفعل ا شىء

أما املصحاحية  فإنه وإن كان املصحاح يعرض له أن يكون قوياً على أفعال، فذلك أمر الزم للمصحاحية؛ الفعل؛
األشياء الىت جعلها وأيضاً فإن . أفعال فإا مصحاحية من حيث ال تنفعل من أسباب املرض، ال من حيث يفعل ا

فإن احلرارة . وانفعاالت فليس كلها من مجلة القوى االنفعالية ىف القوة االنفعالية، وإن كانت تسمى انفعالية
باالنفعاالت ىف املادة  إن هذه حتدث: فإن قال. القوة الفعالة أوىل من أن جتعال ىف القوة املنفعلة والربودة ألن جتعال ىف
فإن كان االعتبار ليس أن حيمل على املقسوم إليه معىن  وأيضاً. حتدث إال باالنفعاالت ىف املادةفتلك األوىل أيضا ال 

ينسب إليهما، فإن لكل واحد من اجلنسني نسبة إىل قوة فاعلة ومنفعلة معا، إذ ال  ما قسم إليه من القوتني، بل أن
 .منهما حيدث إال عن سبب فاعل ومنفعل واحد

والعجب ممن يلتفت إىل ما يقوله هؤالء ويكتبه . ىف القسمة مرتني  ترديده النوع الثالثمث من جودة هذه القسمة
 .حنتاج إىل مناقضته ويدونه ومن أنا

  الفصل الثالث
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  "ج"فصل 

 يف تعريف حقيقة كل نوعني من أنواع الكيفية

  وهو احلال وامللكة والقوة والالقوة

فإن الكيفيات : لنوع ال اسم له يعمه، لكن له امسان حبكم اعتبارينوهذا ا .فلنبتدئ بالنوع املوجود بسبب النفس
وباجلملة ال  وجودها باألنفس منها ما يكون راسخا ىف املتكيف ا رسوخا ال يزول، أو يعسر زواله، الىت يتعلق

 .سهل االنتقال، فيسمى حاال يسهل زواله، ويسمى ملكة؛ ومنها ما ال يكون راسخا، بل يكون مذعنا للزوال

مقوال على امللكة حىت يكون احلال اسم هذا اجلنس الذى  واألظهر ىف تعارف حمصلى أهل الصناعة إن احلال ليس
كل ملكة حاال، وليس كل حاٍل ملكة، بل احلال اسم لطبيعة هذا اجلنس، إذا  هو نوع من الكيفية، وحىت تكون

 .ال بل ملكةللزوال وكان غري مستحكم، فإذا استحكم مل يسمى حا كان يعِرض

التغري وزمان  وامللكة افتراق نوعني حتت جنس، فإن االنفصال بينهما ليس إال حبال النسبة إىل وليس افتراق احلال
جيب أن يكون بني احلال وامللكة اثينية،  التغري، وهذا انفصال بأعراض ال بفصول داخلة ىف طبيعة الشىء؛ وال أيضا

اثينية، كما بني شخص واحد حبسب زمانية كالصىب والرجل، فإنه   بينهماكما بني الشخصني ، بل جيوز أن يكون
 فإن الشىء الذى هو حال ماِّ. شخصا غري الرجل ىف ذاته، وإن كان غَرياً باالعتبار ليس جيب أن يكون الصىب

 فيكون الشىء الواحد تشتد إزالته ، كابتداٍء خبلٍُق أو تصنٍع مل يستقر بعد ىف النفس، إذا مترن عليه، انطبع انطباعا
 .حبال بعينه كان حاالً مث صار ملكة، فليس

   
النفسانية الىت تصدر عنها األفعال  ونعىن بالفضائل ال األفعال احملمودة، بل اهليئات. امللكات العلوم والفضائل ومن

 أريد أضداد تلك إىل روية واختيار مستأنف، فتكون حبيث إذا احملمودة صدورا سهال كالطبيعى من غري أن حتتاج
 وهذا ِمثْل خلُِق العدالة والعفة؛ والرذائل أيضا. وتعوقت عليهم واحتاجوا إىل تكلف األفعال، شق على أصحاا

فإنْ فعله تأذى به، وإنْ أتى  فإن الفاجر باخللِق يتعذر عليه التعفف عند التمكن،. الىت هى أضدادها، فإا ملكات
. والعلوم أيضا ملكات. معاصيةُ حنو آخر؛ فهذه ملكات  هيئة مطاوعة حنو فعل،بفعل الفجور سهل عليه، ففى نفسه

 الصناعة ومهر فيها فقط، بل والرأى الواحد، إذا اعِتقد وِعلم وتيقن به، عسر زواله، ليس إذا استوىف املتعلم أصول

 .أو ميىن البدن بآفة عظيمة من أمراض أو أحوال أخرى

ن هذا اجلنس سهلَ الزوال سهولة زوال احلرارةالعرضية والربودة العرضية وزوال م وأما احلال فيسمى ا ما كان
اجلنس، وإمنا أوردناها  من املسقام واملرض احلاد من املصحاح، وإن كانت احلرارة والربودة ليستا من هذا الصحة

ومن احلاالت احلرد . الزوال فهما من هذا القبيل وأما الصحة واملرض إذا كانا سهلى. متثيال ملا يزول بسرعة
فأما إذا صار شىء من الظن ومن الصحة ومن أو من املرض . الذى مل يتربم واخلجل والغم واهلم والظن والعقد

 .يزول بسهولة، فهو من مجلة امللكات مستحكما ال
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إا وليست كلُّ حال ف. كانت تلك اهليئة إىل أن استحكمت حاال وكل ما هو ملكة مكتسبة فقد كانت حاال، أى
 هكذا جيب أن تفهم هذا املوضع، ال ما فُِهم من أن احلال تقال على املعىن الذى هو أعم .كانت ملكة فاحنلت حاال

واحليوان األثبت نوعا ألنه يزيد  مث إن امللكة ال تصري نوعا حتتها، كما ال جيب أن يصري احليوان املتحرك. من امللكة
إن الفرق بني امللكة واحلال : ألن واضع هذين االمسني قال مر ليس هكذا،على طبيعة العام بعرض ال بفصل، فإن األ

 والعام ال حيمل عليه الفصل، وال العرض املقابل لعرٍض خيص واحدا. زمانا وأعسر حتركا أن هذه سهلة وتلك أطول

ني احليوان واحليوان اإلنسان أو ب والفرق بني احليوان وبني: مما حتته قد جعل له حبسبه اعتبار واسم، كما ال يقال
على أىن قليل االلتفات إىل أمر األمساء؛ وال . اآلخر صحيح الصحيح أن احليوان أعجم أو مريض واإلنسان ناطق أو

 حيتاج إىل التأويل هو هذا اللفظ، وأن يكون مما قاله واضع هذه التسمية، من أن أمنع أن يكون اجلانب الذى

 .حاالت  أا قد كانت حاالت بل إا ىف احلقيقةامللكات أيضا هى حاالت ليس على معىن

تكون سهلة، لكن إيثارى ملا آثرته  معناه أن هذه قد" إن االفرق بني احلال وامللكة أن هذه سهلة : " وحيث قال
 .وهو أن احلال هى كيفيةٌ سريعة الزوال، وامللكة كيفية راسخة لسبب تعارف األقدمني املنقوِل عنهم هذه األلفاظ،

 أجناس الكيفيات الىت هى أنواع الكيفية العامة فيجب أن يتصور على أنه استعداد جسماىن ا اجلنس اآلخر منوأم

اجلوار؛ فإن كل إنسان بالقوة صحيح  كامل حنو أمر خارج جبهة من اجلهات، ال القوة الىت ىف املادة األوىل، وال قوة
حبكم اجلوار الطبيعى وافرة من جهة أحد طرىف النقيض، الىت  ومريض، لكنه يتمه االستعداد حىت تصري هذه القوة

يقبل املرض وأن يصرع غريه فقط كيف كان، بل أن يكون قد ترجح قبول املرض على  فال يكون ىف قوة الشىء أن
املصراعية واهليئة  واملصحاحية واملمراضية واهليئة. الصحة، أو ترجح ال قبول الصرع على قبول الصرع قبول

لكن ىف هذا . فيه أن ينغمز، هى من هذا الباب  والصالبة املترجح فيها أن ال ينغمز، واللني املترجحاالنصراعية،
استعداد شديد على أن ينفعل : ىف هذا اجلنس توجد ثالثة أمور املوضع شكوكا؛ وذلك أن األمور الىت تدخل

 لى أن ينفعل وال على أن يفعل بل أنشديد على أن يفعل كاملصراعية؛ واستعداد شديد ال ع كاملمراضية؛ واستعداد

 .ال يفعل، كاملصحاحية والصالبة
   

معىن واحد كان عسرا  القوة على هذه الثالثة قريب من أن يكون على سبيل اشتراك االسم؛ وإن ِرمي مجعه ىف وقول
أو من حيث الباب داخلة من حيث ال ينصرع،  وأيضا فلمتشكك أن يتشكك ىف أنه هل املصارعية ىف هذا. متكلفا

املؤونة ىف الشك خفيفة، ويكون هذا اجلنس هو تأكد أحد طرىف  فإن كان من حيث ال ينصرع تكون. يصرع غريه
 ىف أن ينفعل أو ىف أن ال ينفعل؛ لكنه يعرض أن يضيع استعداده من حيث حيرك غريه من ما عليه القوة االنفعالية

االشبهة األوىل  و يصعب، وإن كان من حيث يصرع فإناألقسام، إذ ال يصلح أن يوجد ىف األجناس األخرى أ
 .تتأكد؛ وكأنك قد فهمتها

األوىل احملركة النفسانية الىت هى جوهر وال يقبل األشد واألضعف، بل هذه  ولسنا نعىن بالقوة املصراعية القوة
الناطقة؛ فنقول  لنفسالقوة من جهة مواتاة األعضاء؛ ونسبتها إليها نسبة شدة الذكاء والفهم إىل ا ككمال لتلك

البدن، وأمر ىف القوة احملركة، وأمر ىف القوة  أمر ىف: إن املصارعية جيب أن يعلم أا متعلقة بثالثة أمور: اآلن
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فهو معرفة ما صناعية تخيل املصارعة، كمعرفة صناعة الرقص والضرب  أما ما يتعلق بالقوة الدراكة. الدراكة
قارة الوجود ىف  ن أصناف املعرفة بكيفية أفعال تتعلق باحلركة ومبا ليست له هيئةوباجلملة هو صنف م بالعود،

احملركة فهو ملكة حيسن ا تصريف العضل على  وأما ما يتعلق بالقوة. موضوعه تعرف، كصناعة البناء والكتابة
ستا وال واحدة منهما من حاالن إن ضعفتا، وإما ملكتان إن متكنتا؛ ولي فهاتان إما. إدراك الغرض ىف املصارعة

 .الصرفة األمور البدنية

فهذا هو . الطبيعية حبيث يعسر عطفها ونقلها وأما الثالث وهو الباقى فهو أمر بدىن، وهو كون األعضاء ىف خلقتها
صناعة املصارعة الطبيعية؛ وهو غري معىن القوة احملركة؛ ألن ما يعرض  من هذا الباب وهو جزء من أجزاء كمال

 .وباجلملة للقوى النفسانية فهو من الباب األول من أنواع الكيفية احملركةللقوة 

اجلواِز حىت  الشبهة وتقرر أن هذا اجلنس هو استكمال استعداد أحد طرىف ما عليه القوة الىت مبعىن فقد زالت هذه
ستعداد ألن ال يوجد فيه، كاملمراضية، أو شديد اال يكون شديد االستعداد لوجوٍد ما إذا وجد كان انفعاال بالفعل

هذه القوة إما أن تستكمل آخذة حنو التغري عن احلالة الطبيعية املالئمة وهى  وباجلملة فإن. وهذا كاملصحاحية 
 .وإما حنو أن ال تتغري عنها وهى القوة الطبيعية الالقوة،

  الفصل الرابع

  "د"فصل 

 ىف إيراد الشكوك ىف النوع

  املنسوب إىل قوة وال قوة

صرح ىف التعليم األول،بأن القوى، إمنا هى قوى، حبسب أا  كن العادة جرت على خالف ما قلناه، وذلك أنه قدل
 أوال تنفعل بسهولة، كالصلب؛ والال قوى، هو الذى ليس له قوة على أن ال ينفعل، تفعل بسهولة، كاملصراعى،

 .ينقطع له قوة على أن الكاملمراض الذى ليس له قوة على أن ال ينفعل، واللني الذى ليس 

بسهولة، إذ حترق بسهولة، فهل هى من  فلنتأمل احلال ىف هذا، فإن شبهتنا قد عادت، فإن احلرارة قوة على أن تفعل
وجنس، أو نوع ونوع باعتبار واعتبار فأمر قد فرغنا عن منع  هذا اجلنس ؟ فأما ما يقال إن الشىء يكون ىف جنس

 حلرارة من حيث هى حرارة غري حقيقتها أا حترق بسهولة، ولعل احلرارة إمنا تكونا فلعل حقيقة. االلتفات إليه

وهذا . داخلة ىف هذا النوع قوية على اإلحراق بسهولة، ال ألا حرارة بل ألا حرارة شديدة، فتكون شدة احلرارة
عف، وهى ىف أا حرارة حرارة واحدة تشتد وتض أيضا يوجب أن تكون شدة احلرارة، عارضة للحرارة، حىت تكون

الشدة ال كحرارة أخرى أضيفت إليها، بل كيفية غري احلرارة، تقارن  واحدة، وإمنا تعرض هلا الشدة بأن تكون
 .احلرارة ا أشد إحراقا، وهذا غري مقبول احلرارة فتصري
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يكون كل حرارة  فيشبه أنالسهولة أيضاً مشِكل، فإن الشىء إمنا يكون سهالً بالقياس إىل شىء آخر،  مث إن أمر
حال املصراعى، فإن شيئاً واحداً  وكذلك.فلها شىء هى حبسبه سهلة اإلحراق، وشىء هى حبسبه صعبة اإلحراق

إىل شىء آخر قوياً على أن ينصرع منه، بل قد يكون من  يكون بالقياس إىل شىء قوياً على أن يصرعه وبالقياس
ع، وقد يكون منهم من هو بالقياس إىل أكثرهم منصرع، فيشبه أن تكون الناس صرا الناس من هو بالقياس إىل أكثر

ألمٍر ما ال حمالة  هذه، أى أن يكون صرعه أكثر من انصراعه، فتكون القوة الفاعلة فيه أرجح من املنفعلة القوة هى
ر به، لكن ألحدمها أشد ولآلخ موجود فيه، فيكون كل واحد من القوى والضعيف فيه الشىء الذى يصرع

أضعف، والذى فيه قوة أن ينصرع أشد ففيه قوة أن  فالذى فيه قوة أن يصرع أشد ففيه قوة أن ينصرع. أضعف
 .األمرين، ولكنها ىف أحدمها أكثر وىف اآلخر أقل يصرع أقل، ففى كل واحد منهما قوة

 وليس كذلك بل احلرارة طبائعهما بالشدة والضعف، بعد أن يكونا من نوع واحد؟ فترى القوتني هل إمنا خيتلفان ىف
للعجز ىف النوع، وإن مل  خمالفة للحرارة القوية ىف نوعها، فإن كانتا متخالفتني، فيشبه أن تكون القوة خمالفة الضعيفة

تكون كاخلط األطول واألقصر؛ فأمثال هذه األشياء  تكونا متخالفتني، فال تكون القوة خمالفة للعجز ىف النوع بل
 .تشكُل فيما قيل

أن ال تنفعل  لو كانت القوة على أن تفعل بسهولة، والقوة على أن ال تنفعل بسهولة، وعدم القوة على يضاً فإنهوأ
أا أنواع قريبة، لكان قد ميكن أن  بسهولة، وعدم القوة على أن ال تفعل بسهولة، تعد عداً حتت الكيفية على

 .جنس هو نوع للكيفية، وعلى أا ىف القسمة الثانيةمنحصرة حتت  لكن إمنا تعد على أا. نتساهل ىف مجيع ذلك

عامة أخص  إال بأن يقال، إنه الذى منه كذا وكذا؛ فال يدل على طبيعة ذلك اجلنس مل بدل عليه مث إذا أريد تعرف
 .سبيل إجحاف على احلق من الكيفية وأعم من كل واحد من هذه، وإن كان قد ميكن أن يتكلف ذلك على

ليس له قوة أن ال ينقطع، إما أن يشريوا ذا إىل عدم  إن اللني هو الذى: ئاً آخر وهو أن قوهلموعلى أن ههنا شي
 مقاومة، وكان ا ال ينقطع الشىء سهالً، من غري أن يراد بإزائها إثبات معىن، فيكون كيفية، لو كانت لكانت قوة

قبول االنغماز، فال يكون   به ما يستعد لسرعةاللني حينئٍذ عدم كيفية ليس كيفية؛ وإما أن يراد بذلك إثبات معىن
أن يكون معىن ال عدم معىن، والصالبة كذلك؛ فحينئٍذ  إال القوة االنفعالية، وهذا أحرى أن يكون فإن اللني باحلرى

 عإن قوة، أن ال ينقطع، كيفية قائمة، ا متن: انفعالية شديدة االستعداد، سواء قلت يكون ما مسوه ال قوة، هو قوة
 .إن قوة أن ال ينقطع، ليست كيفية قائمة: املادة، أو قلت

فيكون إذن  املادية، فإن ذلك إن كان عدماً، فالذى يقابله ىف املادة،يكون معىن وجودياً وكيفية، ولكن عدم املطاوعة
قوة، لفظ اللفظ ههنا، وهو قوهلم، ال  فيظهر أن هذا. اللني ليس نفس عدم شىء، بل هو معىن حمصل يقارن العدم

فيه، يدل تلك الكيفية، لفظ يدل على أمر يلزمها، وهو عدم شىء  جمازى، حيتاج إىل وجه يصرف إليه؛ إذ قد أِخذ
 ويكون، وإن كان معناه. يبعد أيضاً أن يكون اللفظ اآلخر وهو القوى، سبيله هذه السبيل آخر ال خيالطها، فال

املراد بالقوة هذه القوة،  ليس الغرض من استعماله ذلك، والاألول، أنه هو الذى يقوى على أن يفعل بسهولة، ف
مثالً عسر االنصراع، فيتبع ذلك، أن يكون سهل  ولكن ما يلزمها هذه القوة، وهو أن يكون الشىء ىف نفسه

يكون الشىء عسر االنصراع، هى من هذا اجلنس من الكيفية، وقد دل  الصرع لغريه، حىت تكون احلالة الىت ا
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 .تلك الالقوة كما هناك، إذ دل هناك على قوة ما، مبا يلزمها، وهو ال قوة أخرى، ومل يرد ا نفس ا يلزمها،عليها مب

إن املعىن الذى به يقاوم الشىء ما : كأنه يقول وكذلك ههنا أيضاً، يكون مل يرد بالقوة نفس تلك القوة، حىت يكون
فإن فُِهم . ، أو ال ينفعل عنه بسهولة، هو الباب املسمى قوةاآلخر بسهولة يفعل فيه حىت يتوصل به إىل أن يفعل ىف

 .اجلنس على هذا التأويل انزاحت العلل، ومل تدخل أشياء من أجناس أخرى ىف هذا هذا القول
   

التحقيق ما ينبغى، بل  الكتاب املسمى بقاطيغورياس، موضوع للشداة الذين مل يتدربوا، ومل يبلغ فيه من ولتعلم أن
الىت ا ال ينصرع، وبتوسطها يتمكن من أن يصرع  فيه كل التجويز ختفيف، فكأن حال اإلنسان املصارع،قد جيوز 

 إليها ىف هذا الكتاب، حالة معروفة، ميكن أن يدل عليها؛ فإذا فصل على املتعلم أن غريه، على هذه اجلملة الىت أشري

أمهل كثري من األشياء ىف  ىء وعسر فهمه، فأمهل كماههنا حالة ا ال ينصرع، وحالة ا يصرع، تشوش على املبتد
 .يتركوه على الظاهر هذا الباب؛ مث الواردون من بعد، شوشوا األمر فيه ومل

على أن ال ينفعل، قوة واحدة، ذات اعتبارين  وقد ظن قوم أنه ميكن أن جتعل القوة على أن ال ينفعل والالقوة
فإن له قوة على، أن ينقطع بسهولة، وليست له قوة على أن ال ينقطع  ،خمتلفني بالقياس إىل شيئني، مثل اللني

 واحدة فيه بعينها، والذى ليس له قوة على أن ميرض بسرعة، فله قوة أن ال ميرض بسهولة، بسهولة، وتلك كيفية

يس له ينصرع بسهولة، ل والذى له قوة أن ميرض بسرعة، فليس له قوة أن ال ميرض بسرعة، والذى له قوة أن ال
قوة، ومن جهة إا ليست قوة؛ لكنه وإن كان  فهذه كيفية واحدة يقال هلا من جهٍة إا. قوة أن ينصرع بسهولة

فيما ليست له قوةُ مقاومِة قوِة الفعل، والالقوة، الذى هو ضعف  كذلك، فإن عادم ىف أن ليس قوة، إمنا هى
 .عجزأن يقال له ىف بعض املواضع إنه  طبيعى، الذى باحلرى

واملطاوعة، فكأم ليسوا يدخلونه ىف هذا الباب، ولذلك يبقى هلم األقسام  وأما أن ال يكون قوة على سرعة القبول
بالقياس إىل سرعة  فإن مل يفعلوا هكذا، ولكن جعلوا قوة املقاومة عجزاً. انفعال، وقوة مقاومة، وقوة فعل قوة: ثالثة

ما عليه القوة األوىل من أن ينفعل وأن ال  احد منهما استكمال ىف أخذاالنفعال، وكان اجلامع بينهما، أن كل و
الذى مييل إىل أن جيعله النوع من الكيفية الذى هو هذا اجلنس،وجيعل  ينفعل، فإنه حينئٍذ يكون بينهما جامع هو

امع، بني هذا اجلامع، ج لكنا حنتاج إىل. متقابلني حتته، أحدمها يسمى قوة طبيعية، واآلخر عجزاً طبيعياً هذين نوعني
الشىء مبدأ به يتم حدوث أمر حادث، على أن  وبني الذى هو قوة فعل وهذا يعسر، فليكن هذا اجلامع أن ىف

كانت القوة الفاعلية، الىت بسهولة، والىت للمقاومة، والىت لالنفعال  فإن فعلنا هذا وتكلفنا،. حدوثه مترجح به
 .ىف هذا الصنف بسهولة، داخلة

ولنقتصر اآلن . األربع قسمة متداخلة ال مفصلة ناعات املذكورة، وغريها، تكون باقية وتكون القسمة إىلولكن الش
الباب مجيع ماجيب إيراده طال، وال كبري جدوى ىف تقدمي هذا الكتاب على  على ما قلناه، فإما إن أوردنا ىف هذا

الكيفية،  ذا اجلنس، إما ىف مقولة خارجة عنعن إطالته؛ وال ينبغى أن يظن بسبب وقوع غايات ه املنطق، فضال
 .وإما ىف نوع من الكيفية غري هذا النوع

الكيفية، أو يداخل نوعاً آخر حتتها، مثاله أن املصارعى له قوة على أن حيدث ىف  إن هذا النوع قد يقع خارجاً عن
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التحريك إىل الغاية   عنه، الصرعا، وعلى أن ال حيدث فيه نفس صرع، وهيئة الصرع أعىن الغاية الىت حتصل آخر
قوة، علىأن يقبل املرض بسهولة، واملرض  هى من باب الوضع، والتحريك من باب الفعل، وكذلك املمراض، له

نسمى املصارعى مصارعيا ألنه باحلال املذكورة من الصرع، وال املمراض  فإنا ال. من النوع األول من أنواع الكيفية
يقال إنه كيف  ، بل من قبل أن هلم قوة على ذلك وإن كانت ىف نفسها معىن فعلياً بهموجود فيه املرض ممراضا ألنه

 .هو؛ ولكن تلك الفعلية ليست صرعا وال مرضا

  الفصل اخلامس

  "ه"فصل 

 ىف الكيفيات االنفعالية واالنفعاالت

ال اسم يعمه، حال اجلنس الكيفية، وجنس األنواع من الكيفية، حاله ىف أنه  واجلنس الثالث من الىت هى أنواع من
أنواعه باالشتراك،  وكذلك فإنه مل يذكر له رسم عام، بل جعل له امسان، وجعل أحد االمسني مقوال على .الثاىن

جنس الكيفيات االنفعالية واالنفعاالت، فتكون  وذلك أن هذا اجلنس يقال له. واآلخر مقوال عليها قوالً جمازياً
 واسم الكيفية االنفعالية. امللكة من النوع األول، واالنفعاالت ما يشبه احلال منه يشبهالكيفيات االنفعالية، منها ما 

املستحكم ىف الكبد، ويقال على  يقال على بعض أنواعها، ألا حتدث من انفعال مثل الصفرة الىت تتبع املزاج احلاد
 .احلواس بعضها ألنه حيدث منه انفعال ال ىف كل شىء بل ىف

   
زمانا طويال مل تكن من  االت فيوهم ظاهر ما يقال فيها أا ليست كيفيات، كأن الصفرة إذا مل تستقراالنفع أما

االصفرار لو تومهناه تطول مدته، مل يكن أيضا كيفية، بل  مقولة الكيفية، ال ألا اصفرار، أى آخذ إىل الصفرة، فإن
ينفعل،   يفىن االصفرار ويقف؛ إمنا االصفرار من مقولة أنىف آخرها، وعندما ينتهى إليها رمبا أدى إىل كيفيٍة حتدث

أخرى، مما يدوم أو يطول زماا،  بل الصفرة نفسها، إذا تومهنا االصفرار قد انتهى إليها، فاستقرت استقرار صفرة
 وكذلك هذه الصفرة تسمى انفعاالً، والطويلة املدة كيفية، لكن هذه ثبتت يوماً أو ساعةً، وتلك طال بقاؤها، فإن

 .وما أشبه ذلك السواد واحلرارة والربودة

عن مقولٍة أو مدخالً فيها، كما فعل  فإن أصلح هذا الظاهر، ومنع أن يكون طول الزمان وقصره خمرجا الشىء
انفعاالت تكون أيضاً كيفيات، لكنها من قصر مدا، وسرعة زواهلا  حيث ذكر امللكة واحلال، فإن الالتى تسمى

االنفعال،  قد يقال للقليل إنه ليس، ومسيت باسم األمر الذى هو ىف التجدد والتغري، وهو ا، كمامنعت اسم جنسه
ملشاة من غري أن يراد بإطالق هذا االسم  فسميت انفعاالت؛ فيكون هذا االسم كاملستعار هلا، أو املنقول إليها،

 يكون االستعداد لسرعة الزوال خمرجا أن يكون األمر كذلك، وأال وباحلرى. عليها ما جرت العادة بفهمه منه
 .جنسه لألمر عن
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الكيفية الىت تنفعل عنها احلواس وهلا بقاء،  معىن: واآلن فإن املعاىن الىت يدل عليها هذان اللفظان، هى معاٍن ثالثة
 ال ثبات ومعىن الكيفية الىت. وقد حصرا ىف لفظ واحد. موضوعها وهلا بقاء ومعىن الكيفية الىت حتدث عن انفعال ىف

 .هلا

حقيقية تنفصل ا أنواع  كل واحد من هذه املعاىن عاماً جلميع ما حتت هذا النوع، وال أيضاً يدل على فصول وليس
وهو أا حبيث تنفعل عنها احلواس، فإن االنفعاالت  مرتبة حتت هذا النوع، لكن أحد هذه املعاىن قد يعم الثالثة،

ويعمها شىء، وأا من شأا أن تفعل ىف مواد ما أشياء تشاركها ىف املعىن، فإن  واالنفعاليات كلها تشترك ىف ذلك،
 .والتخيل يفعل احلار، والبارد يفعل البارد، واألسود أيضا يقرر شبح السواد ىف احلواس احلار

 وإن كان اجلسماىن واحلرارة النارية، وجتدها تشترك ىف أن يصح ىف طبائعها أن تعرض لألجسام على سبيل االنفعال
فيه، أا مل توجد ىف النار بانفعال، وال أيضاً ىف مادة النار، إذ  يظن على ظاهر األمر إىل أن يعرف األمر احملقق

 .ىف املوضوعات القائمة فيها ليس بانفعال، إمنا االنفعال حصول ما حيصل

ة أن حتدث باالنفعال، وإن كان القول، فإن احلرارة من شأن طبيعتها من حيث هى حرار فإن ساحمنا ىف تسليم هذا
على سبيل انفعال  وحالوة العسل، وإن مل حتصل ىف العسل على سبيل انفعال من العسل، فقد حدثت. غري النار ىف

فتشترك بذلك ىف أا حبيث يصح أن حتدث  وجد ىف أمور تكونت عسالً، وانفعلت انفعاالً ما صارت بذلك حلوة،
بعضها حيدث بانفعال املوضوع ا نفسها، وبعضها قد حيدث تبعاً   وإن اختلفت ىف أنعن انفعاالت ىف موضوٍع ما،

 .وجيمع مجيع أصنافها بأن احلواس تنفعل ا النفعال ىف املوضوع؛

منها ما هو من باب الكيفية إال : هذه املعاىن اجلامعة قد تدخل فيها أمور ومع هذا فليس مينع ظاهر احلال أن تكون
حمسوسات؛ ومثل اخلشونة  ذا اجلنس، مثل الرطوبة واليبوسة والصالبة واللني والثقل واخلفة، فإا كلهاه أنه ىف غري

والرطوبة واليبوسة ىف ظاهر األمر، وللصالبة . حمسوس واملالسة، فإنه وإن مل تكن من الكيف، بل من الوضع، فهو
 .والالقوة واللني أيضاً هى من باب القوة

واليبوسة والصالبة واللني ففى أمرها نظر،   انفعالية خرجت اخلشونة واملالسة، وأما الرطوبةلكنا إذا قلنا كيفيات
استكمال استعداد ىف أن ينغمز ويتشكل بسهولة، وىف أن ال ينغمز وال يتشكل  فإا إما أن تكون ماهيتها هى أا

األمر اآلخر  تكون إمنا حتس من جهةيكون أمر آخر هو ىف نفسه موجود حمصل ويلزمه هذه الكيفية، و بسهولة، أو
 .حىت تكون هذه الكيفية دليالً على ذلك الوجود اآلخر

أما أنه  .يتأمل حاله ىف دخوله ىف احلس، أهو له من حيث ينغمز أو ال ينغمز أو من جهة شىء آخر وهذا يتبني بأن
عند الظلمة، وإبصارنا للظلمة هو  لال ينغمز، فهو معىن عدمى، إمنا جيب أن حيسه احلس على سبيل تعطله كما يتعط

 .أن نكون ال نبصر شيئا
   

حيس معه  يشبه أن يكون إدراكنا له باللمس، كاإلدراك الوجودى، واللني، كغري الوجودى الذى ال مث الصلب
اسطة، واحلركة مع اهليئة غري حمسوسة إال بو وأما االنغماز الذى ىف اللني فهو قبول حركة على هيئة،. مبمانعة أصالً

 .اللمس وقد حيس االنغماز أيضاً بالبصر دون
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واللني أو الرطوبة أو اليبوسة قد  وكذلك سرعة احلركة إىل الشكل وبطؤها، فال يكون ذلك دليالً على أن الصالبة
االنغماز وال أيضا االستعداد، فإن االستعدادات من حيث  أحسا بالِبصر، فإذن ليس ما يلمس هو االنغماز، وعدم

 .تعقل تعدادات معانهى اس

 .للمقاومة وكذلك فإن قوة املصارعى ال حيسها مصارعه، بل حيس هناك صالبةً

الوجوه، بل هو ىف طبيعته كما كان، لكن  وكذلك الزق املنفوخ فيه اهلواء، فإن اهلواء الذى فيه مل يصلب بوجه من
 .احلس حيسه كما حيس الصلب

فإن اهلواء مل  اومة، هو غري االستعداد الطبيعى الذى ىف الشىء املوجود،فإن األمر الذى حيس من املق وكذلك الرياح
 .االستعداد الطبيعى موجود فيه، وال حيس به ينعقد ىف طبعه صلبا، وإن احنصر ىف الزق، وال بأن صار رحيا، بل

 يقاربه ويكون بد من معىن حيس بذاته هو غري ذلك االستعداد، وإن كان فإذن املعىن الذى حيس بذاته إن كان ال
الكيف،  حركة االنغماز، وغري االنغماز، فأحد هذه عدم، واآلخر من باب احلركة ال من باب معه، وغري نفس

 .واالنفعاالت والثالث من جنس الكيفيات الىت ىف الكميات دون الكيفيات االنفعالية

والذى يقع ىف الباب اآلخر، . ا حيس منهماهو م فالذى يقع ىف هذا اجلنس من املعنيني املعتربين ىف الرطوبة واليبوسة
وأما اخلشونة واملالسة فإا مل تكن ألبتة من باب .منهما؛ ومها متالزمان أعىن باب القوة والالقوة هو ما ال حيس

بعضها ناتئا،  تكون كيفيات انفعالية ؟ فإن اخلشونة هى اختالف األجزاء ىف ظاهر اجلسم بأن يكون الكيف، فكيف
واخلشونة وامللوسة من حيث هى هكذا  واملالمسة استواء األجزاء ىف الوضع. را، وهذا من باب الوضعوبعضها غائ

واألبعاد، فإن أحست بواسطة صالبة أو لني أو سواد أو غري  غري حمسوسة إال بواسطة كما حتس املقادير واألشكال
العارضة   احلس تأثريا من جهة نفس احلالامللوسات الىت حنن ىف سبيله، فإا ال تفعل ىف ذلك فال تكون من مجلة

 .بياض أو غري ذلك ألجزائها مطلقا الذى هو الوضع، بل ألمر آخر وهو صالبة أو لني أو حرارة أو

فتلك احلال غري حال األمر العارض هلا من أجزائها،  فإن كانت للخشونة واملالسة حال حيس ا باحلقيقة ال بواسطة،
 وأما النقل واخلفة فإما ليسا اال من باب الكيفية، فإن الذى يظن ما أما. كيفية حلالوهو الوضع، وتكون تلك ا

والالقوة، وإمنا كان يكون  من باب الكمية باطل، وكأنا قد فرغنا من ذلك؛ لكنه قد يظن ما أما من باب القوة
 أيضا، فالنقل واخلفة أيضا من هذا وما أشبهها ذلك لو كانت القوى الفعلية تدخل ىف ذلك اجلنس مثل احلرارة

مجلة ما حيدث ىف األجسام باالنفعاالت، فإن اجلسم يسخن فيخف، ويربد  الباب، ومها من مجلة احملسوسات، ومن
فتصعد متدخنة،  فإن البخار ماٌء خف باحلرارة، وكذلك أجزاء األرض املتسخنة قد ختف: واحد بعينه فيثقل ، وهو

أشياء متباينة جلملتها وزن ماَّ، فإذا  رض فيزداد ثقال من غري أن يزداد قدرا، وقد جيمعوقد يدفن الشىء ىف األ
 .بعضها ببعض اجتمعت حدث هلا وزن أكثر أو أقل، إذا انفعل

  الفصل السادس

  "و"فصل 
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 ىف حل باقي الشكوك

 األجزاء بأن يتخللها جسم يقال ختلخل ويراد به انفشاش فقد: وأما التخلخل والتكاثف فقد يدل بعضها على معاٍن
وقد يقال ختلخل، . ويقال تكاثف ملا يقابل ذلك، كما يعرض عند الكري. املنفوش أرق منها فتتباعد منها كالصوف

ويقال ختلخل  .ويقال تكاثف ملقابله. اجلسم إىل قوام أقبل للتقطيع والتشكيل من غري انفصال يقع فيه إذا صار
 .أصغر ل تكاثف لقبوهلا بعينها حجماويقا. لقبول املادة حجما أكرب

النار أشد ختلخال من اهلواء مبعىن زيادة  واملعىن الثاىن والثالث قد يظن ما أما معىن واحد؛ وذلك للغفلة، فإن
اهلواء رطب جداً والنار يابسة، واهلواء إذا استحال ناراً قبلت حجماً  احلجم، وليس أقبل منه للتشكك والتقطيع، إذ

فيظن من  لكن املاء إذا سخن فصار هواًء، عرض له ازدياد احلجم ورقة القوام،. مقاومةً ويبساً ارت أشدأكرب وص
    :فنقول وأما حنن. ال يتثبت ىف حكمه ويتبع عفو التمثيل واالستقراء أن األمرين واحد

الثالث فمن باب الكم املقارن  املعىن األول فهو من باب الوضع، وأما املعىن الثاىن فمن باب الكيف، وأما املعىن أما
وقد اتفق أن كانت العناصر ذوات الربد تقارن فيه التخلخل  .لإلضافة أو اإلضافة املقارنة للكم ، ألنه زيادة حجم

 التخلخل الذى مبعىن الرقة؛ والتكاثف الذى مبعىن نقصان احلجم، التكاثف الذى مبعىن الذى مبعىن زيادة احلجم،

ختلخل حجم ومل يزدد ختلخل  انت العناصر ذوات احلر بالضد، مثل اهلواء أذا صار ناراً فازدادوك. الغلظ واملقاومة
البارد فإنه إذا صار حاراً، عرض له التخلخالن مجيعاً؛  وأما. قوام، والنار إذا صارت هواء، كان بالضد ىف ذلك

 حقق؛ وال تلتفت إىل ما كتب ىف مواضعفهذا هو الذى جيب أن يت. له التكاثفان معا واحلار إذا صار بارداً، عرض

 .أخرى

األول، لنفهم ما قيل فيه على وجه  ولنقتصر على هذا املبلغ من شرح هذا اجلنس، ولنحاذ بعبارتنا نظم التعليم
انفعالية هى اليت تكون قارةً راسخةً ىف الشىء، كحالوة  إن هذا اجلنس منه كيفيات: تزول معه الشكوك فنقول

ألا  يقال هلا إا انفعاليات، ألنه جيب أن تكون ما هى فيه ال حمالة قد انفعلت ا بل غراب، وليسالعسل، وسواد ال
فلها مزية نسبة إىل االنفعال،  أما احلواس فقط، أو احلواس وغريها، وبعض هذه،. تنفعل عنها على النحو املذكور

قد وقع قبلها انفعاالت ىف موضوعها ىف الكيفيات أن يكون  مثل البياض والسواد، فإما ال توجد ىف أجسامها إال
 مزاج يوجبها؛ فإن ما سوى امللموسات باحلقيقة يتبع امللموسات، فإنك ترى اإلنسان األوىل امللموسة حىت حصل

الوجل؛ فإن عرض مثل  يعتريه من اخلجل والوجل حر أو برد، فيتبع ذلك محرة كما ىف اخلجل، أو صفرة كما ىف
وتبعها محرة أو صفرة، صارت احلمرة والصفرة   أصل الكون والوالدة، فثبت، فاستقر مزاجا ،تلك األسباب ىف

 .وكذلك إذا عرض بعد الكون فثبت كمزاج حيدث فيثبت ما يوجبه. االنفعالية الزمتني، فكانت من مجلة الكيفيات

جياب به، ومل  ا، مل يصلح أنيعرض للزوال فهو مثل الشىء الذى إذا سئل عن قوم عرض هلم النفعال م وأما الذى
الىت تلزمهم، فال يقال ملن خِلق أمحر  وقد جرت العادة أنه إمنا يعرفون بالكيفيات. تلتفت إىل ما عرض هلم منه

 .حرد غري لونه، فلذلك مل تسم هذه كيفيات بل انفعاالت البشرة أنه مصفار اللون بسبب عارض من وجل أو

سئل عن  لتوسع ىف الكالم، وإال فالكيفية تقال على املعنيني مجيعاً؛ وذلك ألنه إذاااز وا وأعلم أن هذا على سبيل
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كاذباً؛ وإذا سئل عنه، أنه كيف  الذى أصفر للوجل، أنه كيف هو ىف هذه احلال، فقيل أصفر اللون، مل يكن اجلواب
 أن ايب يستشعر أن السائل والسبب ىف ذلك. حممار اخللقة هو مطلقاً، فال جياب ىف العادة بأنه أصفر إذا كان

 طبيعته الصحيحة، وىف حالة األكثرية، ويكون عنده أن الساِئل توسع فترك بعض ما جيب أن يسأله، أنه كيف هو ىف

زيادة  السؤال ال يقتضى وإذا سأل مطلقاً أيضاً، أنه كيف زيد، وكان. يتم به عبارته، فيجيبه حينئذ مبا جييبه
مغموم أو حمموم، وإن : الوقت، فال يكذب، لو قال وهم ايب أنه يسأل عن حاله ىفاستشعار، أو كان السؤال ي

 .كان ذلك سريع الزوال

فليس بنا  السؤال بكيف أى جواب يقتضى حبسب اعتبار األزمنة، واعتبار دوام احلال، وال دوامها، وأما أن نفس
من حيرم أن تكون الكيفيات السريعة   يلتفت إىلفيجب أن يتصور األمر على هذه الصورة فال. حاجة اآلن إىل بيانه

إمنا ال يصلح لالستشعار املذكور من سؤال السائل، وليس  واعلم أن ذلك. الزوال صاحلةً للدخول ىف جواب كيف
ىف الكيفيات الىت من هذا اجلنس فقط بل من اجلنس األول، فإن امللكات قد جيوز  هذا السؤال واجلواب متعارفني

بتشابه االسم، إال  ات انفعالية، واحلاالت انفعاالت، وإن كان ذلك إذا اعترب مع اجلنس الثالث مقوالًكيفي أن تسمى
ال ملعىن هذا اجلنس بل ملعىن أعم منه، وهو أن تكون  أن ال جيعل اسم الكيفيات االنفعالية واالنفعاالت امساً مساوياً،

 فعالية، وكل كيفية سهلة التغري تسمى انفعاالً؛ فتكون قسمةاملتكيف ا تسمى كيفية ان كل كيفية بطيئة الزوال عن

 .سبيل التثليث الكيفية إىل الكيفيات االنفعالية واالنفعاالت ليست قسمة على سبيل التربيع، بل على
   

قسم إىل االنفعالية واالنفعاالت تن مث. كيفياٍت انفعالية وانفعاالٍت، وإىل أشكاٍل وما معها: الكيفية تنقسم إىل فتكون
هذا اجلنس من حيث خصوصيته ال اسم له، وإمنا له اسم معىن أعم  فيكون. هذا اجلنس الثالث، وإىل احلال، وامللكة

متام  له من حيث خصوصيته، كان وقوعه على امللكة واحلال باشتباه االسم، إذ ليس له هناك منه، فإن جعل هذا امسا
 .حده

مزاج غضىب يوجب خلق الغضب من أول   هذين اللفظني، إن من كان لهونعود فنقول، بعد ما فصلناه من اشتباه
باستعمال أفعال الغضب، حىت صار له خلق الغضب، فإنه ذو  الكون مثالً، أو كان استفاد ذلك، ال عن مزاج، بل

والذى  . امللكةامللكة على سبيل اشتراك أو على سبيل جماز للتمثيل، أو يعىن ا معىن أعم من كيفية انفعالية يعىن ا
االنفعالية يعىن ا امللكة، كان هذا  عرض له الغضب عن سبب زائل فليست له كيفية انفعالية، فإن كانت الكيفية

االسم؛ وإن عىن ا املعىن األعم كان مقوال عليها بالتواطؤ؛ لكنه  املعىن غري مقول على اجلنس الثالث إال باشتراك
معىن، ومن  فإنه من حيث جيعل امساً خبصوصيته يدل على: عنيني باشتراك االسماجلنس الثالث مب يكون مقوالً على

وهذا كمن يسمى . االخص، حمموالن عليه حيث يعىن به املعىن العام يدل على معىن؛ واملعنيان مجيعا موجودان ىف
 .يقال على الواحد باشتراك االسم من جهتني عبده األسود أسود من حيث شخصه، فيكون األسود

على أن احلال وامللكة نوع واحد، وكلتامها كيفية، ومسع أن امللكات هو ذا  هذا وال عذر ملن مسع أن الناس اجتمعوا
بأن يسمى من  الكيفيات االنفعالية واحلاالت باالنفعال، ومسع أن السبب ىف ذلك، أنه مل جتر العادة ختص باسم

بكيفية الغضب، أن يشكل عليه أن  ، وعن خلق، مكيفاعرض له الغضب، ىف وقٍت ما، وحاٍل ما، من غري دوام
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مل تسم كيفية، بل انفعاالت؛ وأن السبب الذى يومهه أن  االنفعاالت ىف اجلنس الثالث، كيفيات باحلقيقة، وإن
أن يومهه ذلك ىف احلاالت، وإذ ليس يومهه ىف احلاالت، فيجب أال يومهه ههنا  االنفعاالت ليست كيفيات جيب

 .علم أن هذا السلب جمازى، أعىن قوهلم ليست كيفياتوي أيضاً،

 املقالة السادسة

  من الفن الثاىن من اجلملة األوىل من كتاب الشفاء

  الفصل األول

  " أ" فصل 

 ىف ذكر أنواع اجلنس الرابع من الكيفية

الشكل، : واعه ثالثة أصنافواملشهور من أن. أنواعه، ومل نذكر املعىن اجلامع هلا أما اجلنس الرابع، فقد ذكرنا أيضا
 .ليس بشكل، وما هو حاصل من شكل وغري شكل وما

أحاط به حد أو حدود؛ أما حد، فمثل ما للكرة والدائرة؛ وأما حدود، فمثل  وأما الشكل، فاملشهور من أمره أنه ما
والتسطيح  وأما الذى ليس بشكل فكاالستقامة واالحنناء للخط؛ وكالتقعري والتحديب. واملكعب ما للمربع

الشكل من حيث هو  وأما الذى حيصل من شكل وغري شكل، فهو الذى يسمى صورة وخلقة، وهو. للبسيط
لون ما، فيكون الشكل امللون خلقة  حمسوس ىف جسم طبيعى أو صناعى، وخصوصاً بالبصر، وذلك بأن يكون له

 .وصورة

فقال . وع آخر فتذبذب هؤالء الذين يشرحونويشبه أن يكون للكيفية ن :فلما ذكرت هذه الوجوه الثالثة، قيل
كاملُثُل املظنونة،  اآلمور الىت مسيت ىف الفلسفة األوىل كيفيات، الىت هى األمور املفارقة أصال، إنه يعىن: بعضهم

 .والتعليميات؛ أو كالعقول الىت ال تالبس املادة

وليس . أو يشاه دة، إمنا هو باشتراك االسميشعروا بأن إطالق اسم الكيفية على ذلك، وعلى هذه املعدو وهؤالء مل
من أنواع الكيفية زائداً على أنواع الكيفية  حد الكيفية ىف مجيعها واحداً، فال يكون ما جيمع تلك األشياء نوعاً

 .املذكورة

 م،فأما هؤالء وغريه. الثقل واخلفة، مع أما عندهم وعند غريهم من مجلة ما سلف ذكره وقال آخرون إن ذلك هو

ومع هذا فإن مجيعهم قد . واالنفعاالت إما أن جيعلوه من جنس القوة والالقوة، وإما أن جيعلوه من جنس االنفعاليات
خارجة عن األجناس األربعة، وذلك هو احلق؛ مث شك ىف نوع  توخى ىف القسمة التربيع، حىت جزم أن ال كيفية

 .واضطرام فتأمل حال هؤالء. خامس

أنواع الكيفية كلها، حىت حتتاج أن يؤتى  رض فيما قيل من ذلك، أن األربعة ليست أجناساً حتصرواعلم أنه ليس الغ
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أن يكون للكيفية نوع، هو قسم هلذه األنواع الىت ذكرها ىف  خبامس أو سادس؛ بل معىن هذا الكالم أنه يشبه
 .اجلنس بل ذكر أنواع اجلنس اجلنس الرابع؛ إذ مل يذكر

   
للكيفية نوع آخر داخل حتت هذا اجلنس؛ وذلك ألن خواص هيئات العدد، كالفردية،أن يكون  وباحلرى 

لألعداد، بل عوارض  والزوجية، والتربيع، والتكعيب، والتثليث، وغري ذلك، ليست هى بأعداد، وال أيضا فصوٍل
ف، أو أين، أو غري مشهور؛ وليست من مقولة املضا تعرض ألنواعها الزمة، كما حتقق ىف الفلسفة األوىل، وكما هو

 .ذلك

ومن هذا اجلنس منها، إذ ليست مبلكات وال حاالت، بل وال هى قوة، وال عجز، بل  فهى إذن من مقولة الكيفية،
حقيقته مما يصعب  فهذا هو النوع الذى أعرض عنه بسبب أن توقيف املبتدئ على. انفعاليات وال انفعاالت وال

 .صعوبة شديدة جداً

مما يسهل إطالعهم عليها، وكتاب قاطيغورياس إمنا هو للمبتدئني  مشهورة للمبتدئني إذ هىوأما املذكرات فهى 
 .بصورته مرارا الغري، وقد حدثتكم

والثاىن . تعرف املعىن اجلامع هلذا اجلنس أحدها: مث املشكالت الىت جيب أن يبحث عنها ىف هذا املوضع هى هذه
. لثالث حتقيق احلال ىف أن الشكل من الكيف وليس من الوضعوا .النظر فيما قيل من الرسم املشهور للشكل

أنواع  واخلامس من حال اخللقة، وأا كيف هى ىف جنس واحد من. الزاوية أا ىف أى مقولة تقع والرابع إبانة حال
تني منها مقولتني فإىل أى املقول والسادس حال ما جيرى جمراه إذا اتفق أن كان من. الكيف وإمنا هى لون وشكل معاً

 .ينسب الواحد احلاصل من اجلملة

للكمية مبا هى  األول، فيجب أن تعلم، أن هذا اجلنس، هو الكيفية الىت تعرض للجواهر لعروضها أوال فأما البحث
الكمية بنفسها مستعدة هلا استعداداً أولياً،  فإا وإن قارنت الكمية، فليس ألجل أن: كمية؛ ليس كالقوة والضعف

وهذا الشرح الذى أوردناه ملعىن هذا . فإنه يعرض للمقدار مبا هو مقدار وأما الشكل،. وسطها للجوهرمث تعرض بت
 .األعداد يدخل فيه الشكل، واالستقامة، واالحنناء، والتسطيح، والتقبيب، واخللقة، وكيفيات اجلنس الرابع

عروضاً إولياً مطلقاً، ويتوسطها تعرض  إن اخللقة ختالف البواقى ألن البواقى تعرض للكمية: لكن لقائل أن يقول
وهذا . عروضاً أولياً، فإنه ما مل يكن جسم طبيعى يتلون مل تكن خلقة لذوات الكمية، وأما اخللقة فال تعرض للكمية

 .الىت تعرض أيضاً للكميات لعروضها لذوات الكميات، كما يزعمون ىف العمق كالقوة والالقوة

أا كمية  مور الىت تعرض للكمية، منها ما يعرض للكمية ىف نفسها ال بشرطفإن األ. األمر كذلك فنقول ليس
املعروض له األوىل ىف ذلك  شىء، ومنها ما يعرض الكمية ىف نفسها بشرط أا كمية شىء فتكون الكمية هى

يعرض له كمية ما هو له كمية، فليس إذا كان ال  مث الشىء وإن مل يكن يعرض له ذلك العارض إال وهو. الشىء
إذا عرض له األمر مل يعرض له أولياً، بل عرض لذلك الشىء وللكمية  أمر إال وهو كمية شىء، جيب أن يكون

الكمية  فإنه ال سواء قوله، إن الكمية إمنا يعرض هلا األمر عندما يكون ىف شىء، وأن نقول إن .بسبب ذلك الشىء
 .مرإمنا يعرض هلا األمر ألا ىف الشىء الذى عرض له األ
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يدل ذلك  إن النفس ال يعرض هلا النسيان إال وهى ىف البدن، أو شىء آخر غري النسيان، مل: قال كما لو أن قائال
كما أن احلركة تعرض للبدن،  على أن النسيان، أو ذلك الشىء، إمنا يعرض للبدن، وبتوسطه يقال على النفس؛

هو االسطح، كما هو مشهور وحتقق ىف العلم  لمث اللون حامله األو. وبتوسطه يقال على بعض قوى النفس
وليست القوة حاملها األول هو العمق، . أنه ملون، أن سطحه ملون الطبيعى؛ واجلسم بنفسه غري ملون، بل معىن

حتمله  اجلسم، حىت يكون اجلسم ذو القوة هو الذى مقدار حتته ذو قوة، بل القوة حيملها جسم وبتوسطه ويقال على
فاخللقة تلتئم من شىء حامله  .وإمنا حتمله مادته وحدها كما سيلوح لك حتقيقه ىف صناعة أخرىمادته وصورته؛ 

وشىء حامله السطح أيضاً ولكن عند حال كونه  السطح بذاته، وما حييط به السطح، وهذا الشىء هو الشكل؛
 األول هو الكّم، وبسببه يقال فإذن اخللقة تلتئم من أمرين حاملهما. اللون اية جلسم ما طبيعى، وهذا الشىء هو

 .اجلسم على
   

للشكل الذى هو  البحث الثاىن وما قيل ىف حد االشكل، فيشبه أن يكون ذلك الرسم املشهور غري حمقق وأما
مساٍو لشكل آخر وغري مساٍو، وهو  الكيفية، بل هو رسم للشكل الذى يستعمله املهندسون الذين يقولون إنه

الشىء الذى حتيط به احلدود بالذات هو احملدود ، واحملدود  وذلك ألن. ك مقدارا مشكالًنصفه وثلثه، ويعنون بذل
 واملقدار بالذات هو كم، والشكل كيف، والكيف ليس بكم، فليس إذن ما حتيط به احلدود بالذات هو املقدار،

 .نسبة ما هو الشكل ىبشكل هو الشكل الذى من باب الكيفية؛ لكن اهليئة احلاصلة من وجود احلد واحملدود عل

التربيع، إال أن يقال مربع ويعىن به التربيع نفسه، كما  والدليل على صحة ما أقوله، وغفلة هؤالء عنه، أن املربع غري
مث ال شك أن التربيع شكل من باب الكيف، والتربيع ال يقال إنه ما أحاط به حدود،  .يقال أبيض ويعىن به البياض

احلدود األربعة، فال يقال إنه  ط به احلدود؛ وأما املربع فإن عىن به الشىء الذى أحاط بهيقال أنه هيئة ما أحا بل
واملهندسون إمنا يعنون باملربع وبالشكل غري هذا الذى نذكر ىف  .كيف، بل إنه مكيف، وال يصح محل الكيف عليه

أحاط به  الشكل ما: لذلك صح قوهلميعنون باملربع وبالشكل الشىء الذى فيه التربيع والشكل؛ ف هذا الباب؛ فإم
وأما من عىن به التربيع، فال  حد أو حدود؛ فإن الشكل الذى للمهندس هو غري الشكل الذى كالمنا فيه ههنا،

إن رسم الشكل املذكور ههنا هو هذا الرسم، قول  فقوهلم. ميكنه أن يقول إن الشكل ما أحاط به حد أو حدود
 .جمازف فيه

 أن االستقامة، واالحنناء، والتسطيح، والتقبيب، وغري ذلك ليست بأشكال، بل هيئات ححوإذ عرف هذا، فقد ص

 .للكميات ال تتعلق باحلدود بوجه من الوجوه

أن املعاىن الىت تلتئم من اجتماع أمور، فإا يعسر إعطاء احلدود املوازنة  وأما البحث الثالث فيجب أن تعلم فيه،
باجلملة منها  يهم أن مييزوها، وأن يلتفتوا إىل خصائص أحواهلا، إذ انتفاعهمألن اجلمهور يصعب عل ألمسائها؛

فإن الشكل ملتئم من . والشكل من تلك اجلملة .كانتفاعهم بالتفصيل ىف القدر الذى حيتاج إليه اجلمهور من ختيلها
عادة اجلمهور، أن جيعل فال يباىل ىف . سطح، ومن أربعة حدود، ومن هيئة مقدار ومن حدود على هيئة، كاملربع من

السطح واحلدود  لكن. واقعاً على السطح، من حيث له أربعة حدود، وعلى احلدود األربعة، وعلى اهليئة اسم املربع
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ذوات أعراض، الخيرجها ما يعرض هلا  من باب الكم؛ فإذا أخذت معروضاً هلا ما يعرض، فإنه حيصل منها كميات
 .عن أن تكون كميات

وال  اإلنسان من أن يكون حيواناً وجوهراً، وإن نظر إىل اهليئة كانت اهليئة كيفية؛ وليس  خترجكما أن احلركة ال
يصدق محل معىن الوضع  وقد غلط من ظن أن الشكل. واحد من االعتبارين من باب الوضع، وال فيه وضع ألبتة

.  ألن الوضع قد يقال على وجوهوذلك. الوضع عليه بوجٍه من الوجوه، وإمنا عرض له من جهله باشتراك االسم ىف

وضع حلصول الشئ : ويقال. املعىن من الوضع هو نفس مقولة األين وضع حلصول الشئ ىف موضعه، وهذا: فيقال
خمصوصة كما يوضع خط من ميني خط؛ وهذا الوضع نوع من املضاف، ومقول ماهيته  جماور للشئ من جهة

الوضع هو ااورة؛  قول بالقياس إىل وضع جماوره عنده، بل هذاإىل غريه، فإن وضع الشئ عند جماوره، م بالقياس
احلاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إىل  ومن يشكل عليه أن ااورة من باب املضاف ؟ ويقال وضع للهيئة

الفعل الثاىن ألجزائه، وباجلملة لوجود إضافة ما ىف أجزائه الىت توجد ب بعض ىف اجلهات بسبب حصول الوضع باملعىن
فيه أجزاء  حىت تكون األجزاء إذا وجدت على إضافة ما معلومة، أو كان اجلسم حبيث ميكن أن يتوهم أو بالتوهم،

فإن اجللوس هو صفة جلملة . املقولة ذوات إضافة ما معلومة، حصل للكل بسبب ذلك هيئة هى الوضع، وهذا هو
لس، إذا كان ألجزائه بعضها إىل بعض إضافة، أو الصفة للجا لكن إمنا تكون هذه. اجلالس ال لشئ من أجزائه

 بل إضافة هيئة ااورة؛ وال كل إضافة هيئة ااورة، بل أن يكون هلا نسبة مع ذلك إمكان إضافة؛ وال كل إضافة،

 .إىل جهات تكتنفها، أو أجزاء أمكنة أو أجزاء أمور حموية فيها
   

اهليئة الىت ألعضاء اجلالس  فإن.عتبار هلا فيما بينها وبني أمور مباينة هلاأن يقرن باالعتبار الذى فيما بينها ا وباجلملة
بالقياس املعترب لألجزاء بعضها عند بعض، مل يكن جالسا إذا  بعضها عند بعض إذا ثبتت، وقام اجلالس، واهليئة ثابتة

انتقل   ولذلك ما يقال إنه قد.األمور اخلارجة عن جوهرها، وإن بقيت الداخلة على نسبتها زالت النسبة بينها وبني
خاص لوضع بعضها عند بعض،  إن الشكل من الوضع، ألن الشكل يتعلق حبدود بينها جتاور: والذى يقال. وضعه

 .األجزاء فلقد يغلط من وجوه، من ذلك، أنه أخذ احلدود مكان

ع من املقولة اخلاصة، ومل هذا الوض وإمنا االعتبار ىف الوضع باألجزاء، وىف الشكل باحلدود؛ وغلط إذ حسب أن
املقولة هو وضع أجزاء الشئ عند شئ خارج مباين، ال وضع  يعرف أن هذا من املضاف؛ وإمنا الوضع الذى هو

أيضاً إذ ظن أن الشئ إذا كان متعلقا مبقولة فهو من تلك املقولة، فإن الشكل وإن  وغلط. أجزاء الشئ ىف نفسه
ترى أنه ال يقال إن   أو وضع أيضاً، فليس جيب أن يكون الشكل وضعاً؛ أالالحيصل إال باإلضافة بني احلدود، كان

ليس يقال أحد ذينك عليه فال يكون هو داخال  املربع هو عدد للحدود، وال أن املربع هو وضع حد عند حد ؟ فإذ
لك، إذ مث جاء قوم من بعد يعتذرون من ذ. وضع كذا، وعن حد كذا ىف مقولته، بل يقال إن املربع حاصل عن

 يكون التربيع وضعاً، بسبب أن احلدود تكون فيه ذوات وضع، لكنهم سلموا أن احلالة الىت عرفوا أنه ال يلزم أن

املشترك، وخصوصاً إذا  للحدود بعضها عند بعض هى من مقولة الوضع، وذلك لتعذر تفريقهم بني معاىن االسم
فقد علمت أن الشكل اليتعلق بالوضع الذى . واحد  ىف شئكان متشابه املعاىن، وخصوصاً وكان أيضا جمتمع املعاىن
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وأما الدائرة بأا التتعلق ذا الوضع بل تتم بأن يكون حلدها . اإلضافة من املقولة اخلاصة، بل بالوضع الذى من
 .ىف االحنناء فيحصل للمحدود هيئة الشكل كيفية بكيفية هيئة خمصوصة

  الفصل الثاىن

  " ب" فصل 

 ل الزاويةيف تعريف حا

ذلك وتعرف حال اخللقة وكيف صارت مع التركيب  وكيفية وقوعها ىف الكمية أو ىف الكيفية أو الوضع وغري
 .اجلنس من األجناس األربعة الذى فيها نوعاً وباقى الشكوك ىف هذا

ية إمنا هى زاوية من الفرق بني الزاوية واألشكال، فهو أن الزاو أما: فنقول. وأما البحث الرابع، فهو عن أمر الزاوية
إما أن  إنه الخيلو: ولنخصص الكالم باملسطحة، فنقول. متحدداً بني حدين أو حدود يلتقيان حبد حيث يعترب املقدار

أو رابع، أو ال حييط؛ فإن مل حيط  يكون الشئ الذى حييط به احلدان املتالقيان ىف املسطحات قد حييط معهما ثالث
حد مشترك هلما آخر، أو ال يلتقيان، بل يذهبان ىف التوهم إىل  يكون حداه يلتقيان عندمعهما ثالث فال خيلو إما أن 

. غري ذلك التقيا، فيكون كحال اخلطني احمليطني بقطعة دائرة، أو بشكل هاليل، أو بشكل آسى، أو غري النهاية فإن

، فهو من حيث هو كذلك، أو حالة منه فالسطح الذى ال يتحدد حبد ثالث بل إمنا هو حمدود حبدين يلتقيان ىف جانب
حياط به، أو يلتقى حدا ذانك حىت حياط به، فهو من حيث  والذى يتحدد حبد غريمها حىت. تلك، هو أو هى زاوية

 فإن مل يعترب كونه حماطاً به، بل اعترب منه حاله من جهة حديه امللتقيني. هى شكل هو كذلك، أو حاله تلك، هو أو

 .بار يتناول الزاويةحبديهما، فذلك أيضا اعت
   

بالفعل، هو  كان، فإن النظر ىف السطح من حيث يتحدد حبدين اثنني بالفعل يشتركان ىف حد يتصالن به وكيف ما
أنه ال يتحدد بثالث، بل يذهب  غري النظر فيه من حيث يتحدد حبد ثالث، أو ال يتحدد؛ وكيف جيوز أن يتوهم،

بنقطتني ليس يصل بينهما خط قاطع للسطح، أمكن ذلك  ينقطعان ىف السطحاحلدان متباعدين إىل غري النهاية، أو 
أن حديه هذين قد يشتركان ىف حد آخر، فتكون نسبة املقدار إىل هذا النظر  أو مل ميكن، وغري النظر فيه من جهة

هو الزاوية اتمع  نظريه نسبة املقدار إىل التحدد من مجيع اجلهات ونظري املقدار، ونظري اتمع الذى واالعتبار،
للمقدار من حيث هو كذلك نظري اهليئة الىت حتصل  الذى هو الشكل أو املثلث أو املربع، ونظري اهليئة الىت حتصل

أعىن الشكل؛ فكما أن املقدار املشكل كمية فكذلك الزاوية من حيث  للمقدار من حيث هو حمدود ىف اجلهات،
هيئة  وكما أن هيئة املشكل كيفية، فكذلك فة املذكورة، فإا كمية؛على املقدار الذى بالص يوقع اسم الزاوية

قالوا زاوية، ذهبوا إىل املقدار ذى  الزاوية كيفية؛ وكما أن املهندسني إذا قالوا شكل، ذهبوا إىل املشكل، كذلك إذا
ضها عند بعض وعظمى وصغرى؛ وكما أن حال حدود املربع بع الزاوية؛ ولذلك ماتكون الزاوية منصفة ومتساوية



 151                    ابن سينا- املنطق

 .حدى الزاوية حال وضع أو إضافة، كذلك حال

لوال شىء واحد، وهو أن املقدار اجلسماىن إذا  وهو قريب مما قلناه،. وقد قيل إن الزاوية مقدار ينتهى عند نقطة
يتسطحا بذلك سطحاً واحداً، وله ال حمالة خصوصية حال غري  حتدد بسطحني يلتقيان عند خط، من غري أن

 وليس. حبيث يكون أحد السطحني قائما على اآلخر، أو إىل انفراج، أو إىل تقارب حمدد  قد أمهل اعتباره،الشكلية،

 شكل اجلسم من حيث هو متحدد بسطحني هكذا، كما ليس بشكل املسطح من حيث هو متحدد خبطني

. وإن مل تنته إىل نقطة ،كاألشكال اهلاللية هو زاوية، فباحلرى أن تكون هذه، زاوية جمسمة أيضا قد أغفل أمرها

عن سطوح عند نقطة، والىت عن سطحني عند  وباحلرى أن يكون ههنا معىن جامع للزاوية الىت من خطني، والىت
فوق واحد، تنتهى عند حد واحد مشترك هلا من حيث هو  خط، ويكون هذا اجلامع هو كون املقدار ذا حدود

 ومل يكن بعيداً من الصواب، وكان انتهاء الزاوية املسطحة عند املعىن اجلامع فإن جعل اسم الزاوية هلذا. كذلك
احلدود  مث عرض أن كانت. ألا زاوية، فإن هلا من حيث هى زاوية أن تتحدد وتنتهى عند حد واحد النقطة،

، للمقدار من حيث هو منته اىل نقطة مث إن أىب هذا آٍب، وجعل اسم الزاوية.خطوطاً، فعرض أن كانت النهاية نقطة
ذكرناه، وخرج شىء من مجلة الزاوية، ومن مجلة الشكل، يعرض أيضاً  مل أناقشه فيه، وصار معىن الزاوية أخص مما

 .احلدود، وهذا هو ما ذكرته للمقادير من جهة

ال يعنيه، إن الزاوية جنس آخر من الكم هو بني اخلط  وليس ينبغى أن تلتفت إىل ما قاله بعض املتكلّفني، ملا
طول فقط، وأن السطح له طول وعرض، هو أن يكون له طول وعرض، مها  اناً أن قوهلم، اخلط لهوالسطح، ظ

 على اآلخر؛ حاسباً أن اخلط يتكون عن حركة نقطة، مث السطح من حركة اخلط بكليته على حدان قائمان أحدمها

السطح  ك بنيعمود عرضا؛ حىت يكون إذا ثبت طرف، وحترك طرف، فعل شيئاً بني اخلط والسطح، وكذل
بل الزاوية املسطحة سطح،  .فإن هذا ملا أخطأ ىف معرفة الطول والعرض متادى به اخلطأ إىل أن وش. واجلسم

اسمة جسم لنظري ذلك، أعىن إذا عنينا بالزاوية،  والزاوية. ولذلك ميكن أن يفرض فيها بعد، وآخر قائما عليه
 .إذا ذهبنا إىل اهليئة، فإن الزاوية كيفيةوأما . التحدد املقدار الذى له هذا النوع من

 إن اخللقة، كيف تكون كيفيةً واحدةً وشيئاً واحداً وهو جمموع لون وشكل ؟: أن يقول وأما البحث اخلاص فلقائل

أن يكون ألنواع  وهب أنكم جتوزون أن تكون أنواع اجلواهر مركبة من جواهر، فقد أصررمت على أنه ال جيوز
اخللقة، فإنه عندكم نوع واحد من  ن كان حلدودها تركيب من جنس وفصل، وهذا الذى هواألعراض تركيب، وإ

 .أحدمها الشكل، واآلخر اللون باب العرض، ينقسم إىل شيئني منهما حيصل وجوده،
   

فهو كم،  إنا ال مننع أن تكون أعراض مركبة من أعراض وكيف، والعشرة عرض ألنه عدد،: جواب ذلك فنقول ىف
بل يعىن أن . وحدود أربعة ب من مخسة ومخسة؛ واملربع عرض، وإمنا يلتئم من أن يكون هناك حمدودوهو مرك

طبيعة فصلها أجزاء متغايرة، وإن مل يكن أحدمها طبيعة  اجلواهر قد يوجد فيها ما يناسب طبيعة جنسها، وما يناسب
األعراض ال يوجد فيها ذلك، وإن وجدت هلا و. على ما تعرفه ىف تعليمنا للربهان اجلنس، وال اآلخر طبيعة الفصل،

املركب، وجزء آخر  فطبيعة اجلنس كالكيف ههنا هلذا. فال يكون جزء منها مدلوالً عليه بوجه من الوجوه أجزاء
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يوجد فيها أحد وجهى القسمة إال حبدودها، وليس  بطبيعة الفصل، وأا تنتهى ال حمالة إىل بسائط ال: مدلوالً عليه
 .احملدود  أجزاء احلد أجزاءجيب أن تكون

به يقال للشىء إنه حسن الصورة  وعلى ما ستعلم بعد، فالشكل إذا قارن اللون، اجتمع لذلك شىء واحد مجلة،
فكان لوناً وحده، أو الشكل عن اللون فكان شكالً  ولو خال اللون عن الشكل. وجيد الصنعة، وإنه قبيح ردىء

بح، بل حسن أو قبح آخر؛ فإذن للشكل من حيث هو جمتمع مع اللون أو الق وحده، مل يكن له ذلك احلسن وذلك
مها  خاصيةحال من االجتماع، ليست تلك خاصية أحد جزأيه، وال هى جمموع اخلاصيتني من حيث مع غري ذلك،

الشكل، ومل تكن  معاً فقط، بل إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون، وحسن الشكل من حيث هو حسن
الصورة، بل رمبا أحوج احلسن الذى للجملة، إىل  حلسنيني مناسبة حمدودة، مل يكن احلسن الذى يعترب جلملةمناسبة ا

ينبغى ىف اخلصوص، بل كان احلسن ال يقال على املعىن الذى على سبيل  أن ال يكون احلسنان اخلاصان على ما
 .السموعلى املعىن الذى على سبيل اخلصوص إال باشتراك ا االجتماع منهما،

 .تعرف حال املركب من شيئني، أنه إىل أيهما أميل وأما البحث السادس فهو

أحدمها أوىل بأن يكون موصوفاً واآلخر صفة، كاملربع الذى يعىن به سطح ذو  إنه ال خيلو، إما أن يكون: فنقول
ذا اهليئة سطح  أن السطحالسطح هو املوصوف باهليئة، واهليئة عارضة له؛ فاجلملة من مقولة املوصوف، ب هيئة، فإن

أوالً للشىء، واآلخر ثانياً بسبب األول  وأما إذا اختلفا، وليس أحدمها. ال هيئة، واموع حق عليه أنه سطح
عرضياً، وال يكون على سبيل مجع حيصل له أمر له احتاد ىف طبعه،  وبعده، فإن ذلك االجتماع منهما يكون مجعاً

  يكون للكتابة والطول اجتماع حتدث منه مجلة واحدة ىف الذات، فال يستحقوالطول؛ وال ويكون كحال الكتابة

كما . مركبة من املقوالت واموع مركب، فيكون مقوالت هذه األشياء أيضاً. ذلك مقولة، بل يدخل ىف اموع
واعلم أن . ىكيفية وإضافة وقدر من غري احتاد حقيق أن الكتابة إذا اجتمعت مع الطول، كان اموع حاصال من

املقوالت على أا أنواع املقوالت، ليست أى أمور اتفقت، بل األمور والطبائع  األمور الىت تستحق أن تدخل ىف
فأما . ىف املدخل تقوم مبعىن جنسى، ومبعىن آخر يقترن به، فصلّى، يتقوم به اجلنسى على املعىن املذكور الىت

دخوالً حتت مقولة، بل ستجعل هلا مقولة  فال توجب نوعية، وال توجباالقترانات، الىت ال تكون على هذه الصفة، 
كيفاً ال يقوم به وال هو تابع لإلنسانية، بل عارض غريب، يكون  فيكون اإلنسان إذا قارن. خمترعة ليست حقيقية

القياس  هذافعلى . نوعاً ألبتة لشىء من حيث هو جمموع، إال أن يظن أنه نوع من جوهر مكيف اموع منهما ليس
 .نقس

  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 يف تعريف الفرق بني الكيفية وذي الكيفية
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  واألحوال الىت جترى بينهماوىف عوارض الكيفية وخواصها

كميات،  وأما ذوات الكيفية، فهى الىت هلا هذه، إما أوالً، وإما ثانيا،كانت جواهر أو كانت .فهذه هى الكيفيات
فيشتق اسم املكيف فيهما دائما من  أما لغة العرب والفرس. ا يشتق من الكمية وغريهافيشتق هلا االسم منها كم

ذلك باشتقاق كما يقال خلق عدل، ورجل عدل؛ أو لون أبيض،  اسم الكيفية؛ وإن قيلت بال اشتقاق، فقد يقال مع
 .عادل ومبيض وجسم أبيض؛ فقد يقال مع ذلك

   
الكيفيات، بل يفرد  ىف اليونانية وحدها، بأن ال يشتق ذلك عن بعضجرت العادة ىف بعض اللغات، أو  لكنه قد

للفضيلة، اسم لذى الفضيلة؛ بل كان بدل  فإنه ما كان يشتق ىف اليونانية من االسم املوضوع. للمتكيف اسم
 وهذا. لذى الكيفية اسم، وال يكون للكيفية اسم موضوع أصال ورمبا كان. الفاضل، اسم مشتق من اسم االجتهاد

 القوى يشبه أن ال يكون هلا ىف اليونانية اسم بل القوى يقال فيها مال كزى،وال يكون ىف كثري من اللغات، فإن

 .للكيفية اسم، إذ املال كرة اسم فعل الكيفية ال للكيفية

 ىاحلال ىف لغة العرب، فإن املصحاح، ىف لغة العرب، مل يشتق امسه من الكيفية الىت ه وال يبعد أن يكون كذلك
فإن الذى ال صحة فيه إذا  فإن هذا مشتق من الصحة، وحمرف من املعتاد ىف االشتقاق،. االستعداد، بل من الكمال

إذا كان سريع القبول للصحة، واهليئة  مرض، فإنه قد يكون ىف حال املرض مصحاحا، وإن مل يكن صحيحا،
شتق هلا االسم عن اسم الشىء ذى اهليئة، على ىف لغة العرب، في املصحاحية، فإا، ال اسم هلا، بل رمبا يتكلف

. فيكون حينئذ اسم ذى القوة غري مشتق من اسم القوة، بل بالعكس. مصحاحية: فيقال عكس القانون الطبيعى

فإنه ضد التهور؛ ومثل  اما ىف امللكة، فمثل اجلنب،. لواحق الكيفية، أن الكيفية تكون فيها مضادة، وذلك ظاهر ومن
 .هو بقياس ذلك واألمر ىف احلاالت أيضا.  فإنه ضد العقد اخلطأالعقد الصواب،

املضادة ىف الكيفيات االنفعالية واالنفعاالت،  وأما. وأما املضادة ىف القوة والالقوة، فمثل املصحاحية للممراضية
 ستقامة، واإلحنناء،وأما اال. وأما املتعلقات بالكمية، فاألشكال ال أضداد هلا .فكالبياض للسواد، واحلرارة والربودة

فيظن ىف ظاهر األمر أا متضادة،  وأما الزوجية، والفردية،. والتقبيب، والتقعري فستعلم ىف العلوم أا غري متضادة
 .موضوع واحد ألبتة وليس كذلك، ألن الزوجية والفردية ال يتعاقبان على

معان ىف جنس واحد، فإن الفرس والالفرس، جيت مث ليس كل معنيني مسميني ال جيتمعان، فهما متضادان، وإن كان
فلو أن أحداً أخذ االبيضاض مقروناً . جتتمع معا كل ذلك من الىت ال والبياض والالبياض، واحلرارة والالحرارة،

ذلك  ، وأخذ الالمربع على"ب"به، من شأنه أن يقبل البياض، فأثبت له امساً، وكان مثالً  بشرط اتصاف جسم
، ملا "ج"أو مربعاً، أو يكون  "ب"؛ حىت كان املوضوع ال خيلو من أن يكون بياضاً أو يكون "ج"الوجه، فجعل امسه 

وليس . ضدا للمربع الذى ال ضد له" ج"البياض، أو  يصري سواداً الذى هو ضد" ب"كان جيب من هذا أن يكون 
هو سواد، وأشياء أخرى تشترك ىف وأن الالبياض . كثرية، تشترك ىف أا ال مربع ذلك ألن ال مربع واحد، أو أشياء

إمنا هو بسبب أن له امسا  فإنه ال تقدمي وال تأخري للكثرة والقلة، ىف هذا الباب، إن كان كونه ضداً،. بياض أا ال
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 .حمصالً، وال جيامع آخر بإزائه

الذى  فرد هو العددالزوج، فإمنا خيالفه، بأن الزوج هو العدد الذى ينقسم مبتساويني؛ وأن ال مث الفرد، إذا خالف
ىف العدد الزوج يقارن غري  فنفس كونه عدداً ال ينقسم مبتساويني، ليس يوجب إال سلباً ملعىن كان. ليس كذلك

علموا، أن هذا القدر ال يوجب الضدية، ولو قارن  وقد. موضوعه، بل إمنا يقارن جنس املوضوع الذى هو العدد
إن فهم للفردية معىن آخر أزيد من ذلك يقابل الزوجية، فذلك املوضوع، و املوضوع املشترك، فضالً عن جنس

وال هؤالء أيضا،  ضد، مل نذهب إىل هذا،: وحنن إذا قلنا. أحواله، إنه معىن مباين ال مشارك ىف املوضوع املعىن، أكثر
 .ناعة أخرىواستقصاء القول ىف هذا ىف ص .فإذن الزوجية والفردية ال يتضادان، وال الوحدة والكثرة. وإن غفلوا

كانت إحدى املتضادتني من الكيفية، فاألخرى الىت ينازعها املوضوع  فإذا. فإذن اجلنس الرابع ال مضادة فيه
ويتبني  .أن تكون من الكيفية، فإن تلك أيضا تكون هيئة قارة غري منسوبة، تعاقب هذه تلك بالتعاقب ال بد من

 .ذلك رارة والربودة، وغريههنا، هذا باالستقراء كالبياض والسواد، واحل. لك
   

وتلبساً  ألنواع من الكيف أضداد، يستحيل املوضوع من بعضها اىل بعض إنسالخا من كيفية منها ، وملا كان
فأن كان . والربودة واليبوسة والرطوبة باألخرى ، فتلك األنواع من الكيفية تقبل االشتداد والتنقص مثل احلرارة

حرارة، وبرودة جندها أزيد من برودة؛ وهذا دأب مجيع األضداد  ارة جندها أزيد منتقبل األزيد واألنقص، فإن حر
الوسط،  ليس زوال املوضوع عن أحدمها، مقارنا لوجود اآلخر، بل رمبا خال من الطرفني أىل الىت بينها وسائط، الىت

لىت هى متوسطة بني إفراطني، كالعدالة ا فهذه الواسطة ىف حكم أا حمدودة حبد الوسط، ال تقبل التشدد والتنقص
هذه املتوسطات إذا قرنت باملادة واعتربت ىف األشخاص، مل يعترب  والصفة الىت هى متوسطة بني إفراطني، إال أن

به،  فما قارب ذلك احلقيقى، ومل خيرج إىل الطرفني خروجاً يعتد. ذلك غري مدرك إال باحلد توسطها احلقيقى، فإن
من عدالة عمر، وإن كانت  فلذلك قد تكون عدالة زيد أشد. ، فإنه يعد ىف الواسطةويظهر أثره ظهوراً فاحشاً

تقبل األزيد واألنقص وهكذا حال الصحة، الىت هى  العدالة املطلقة ليست أشد من عدالة أخرى، فإا واحدة ال
 دة ال تقبل االشتدادالتركيب، بني أموٍر زائدة وناقصة، فإن الصحة املطلقة واح توسط ما، ىف املزاج وىف هيئة

 .والتنقص، لكن قد تكون صحة أصح من صحة، وذلك حبسب اعتبار صحة زيد وصحة عمرو

ولو أا كانت تقبل . ذلك األمور الىت ال أضداد هلا، فإا ال تقبل األكثر واألقل، كاملربع، واملثلث، وغري وأما
أمعن صار إليه، وكان ذلك بعيداً ىف طباعته عن  التزيد والنقص، لكان التربيع يتوجه ىف النقصان إىل ضد، إذا

يتيسر  ومع هذا، فإن التربيع أيضاً، إذا أريد قربه باملادة، مل. يعاقبه، فكان ضداً له التربيع، ومشاركاً له ىف املادة،
ن حينئذ تربيع عند احلس خمالفته له، فيكو إجياد التربيع احلقيقى، بل إمنا يوجد ىف املادة هيئة ما هو شبيه ا، وخفى

وأما السواد والبياض واجلنب والتهور واحلرارة والربودة، . تربيع حقيقى أصح من تربيع، حبسب أنه تربيع حسى، ال
واألخرى  هلا من جهة احلس وخطئه، بل يكون املوجودان ىف املادة، كالمها حرارتني، إحدامها أشد فليس يقع ذلك

آخر، إال أن خالفه للمربع ال حيس   هو باحلقيقة مربعا، بل يكون شكالأنقص، ليس كاملربع احلسى، الذى ال يكون
إال أن خاصية خمالفته ال تدرك حسا، . ولكنها تكون جبنا أو ورا به؛ وال كالعدالة، الىت ال تكون ىف احلقيقة عدالة،
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 فيجب.  وأقوى منهأكثر من شىء، بعد أن يشاركه ىف احلد واملعىن بشىٍء يكون مع ذلك أشد وإمنا يكون الشىء

فهو باحلقيقة قابل األشد  فما كان هكذا،. أن تكون كلتا احلرارتني حمرقتني، مفرقتني، لكن إحدامها أشد إحراقاً
يقبالن حد التربيع باحلقيقة، مث يكون أحدمها  فلذلك، ال جتد مربعني. واألنقص، واآلخر فهو كذلك عند احلس
مث بعد هذا مباحث خارجة عن . السواء، وإما أن ال يكون أحدمها مربعا ىأشد، واآلخر أنقص، بل إما أن يقبال عل

الشبيه، وقد بينا  ومن خواص الكيفية، الىت ال نظن أن شيئا يشركها فيه، قبوهلا الشبيه وغري. املنطقى مبلغ الطوق
 .احلال فيه فيما سلف

  الفصل الرابع

  "د"فصل 

 يف حل شك يتعلق مبداخلة أنواع من الكيف

  ه، ألنواع من املضافوغري

   
كامللكة، والقوة،  يقول إن أكثر هذه األشياء الىت عددمتوها ىف مقولة الكيفية، فإا من مقولة املضاف، ولقائل أن

مقولة املضاف، بل مما قد عرضت له اإلضافة،  واجلواب أن هذه األشياء، ليست بذواا من. والعلم، وما أشبه ذلك
وإن كانت ماهياا مقولة بالقياس إىل غريها،فإا ال جيب بذلك أن تكون من  فإنه.  به مضافةإذ هلا وجود غري ما هى

حىت يصري  إذ قد احتاج الرسم املوجب لذلك، كما علمت، إىل دعامة أخرى، وتغيري يلحق به،. املضاف مقولة
املضاف هلذا الرسم، فلما حصل من  وكذلك قد علمت أن اجلواهر، كان يظن ببعض نوعياا، أا. خاصاً باملقولة

وجود حمصل خمصص، مل تكن به من املضاف، إذ كان ذلك  الرسم، علم أا ليست من املضاف، وذلك حني كان هلا
 مثالً ىف ذلك ىف العلم، فلو كان العلم لذاته تقال ماهيته بالقياس إىل غريه، ولوجوده وأنت جتد. الوجود هلا جمردا

وجود هويةّ مضاف،  ه، ومل يكن كيفية يلزمها إضافة، وله وجود أنه كيفية، ويلحقهاالذى يتقوم به من كل وج
لكن ليس األمر كذلك، فإن . بالقياس لكان إذا حصل العلم، وخصص أثر ذلك ىف ختصيصه كونه مقول املاهية

األعم، وهو كونه إىل غريه ىف حد ختصيصه، بل من جهة معناه  نوعيات العلم، كالنحو، ال تقال ماهياا بالقياس
 إن النحو علم بشىء كما كان هناك ال يقال إن هذا الرأس، هو هذا: حنو بشىء، بل يقال النحو: فال يقال. علماً

خمصص من ذلك  فإذا كان هذا ينبهك هنالك، أن هذا الرأس. الرأس لشىء، بل يقال هذا الرأس رأس لشىء
أن هذا التخصيص يتعرى عن موافقة  رضة له اإلضافة؛ حىتالرأس من حيث وجوده، الذى ليس به مضايفاً، بل عا
وكذلك ههنا، . الطبيعة العامة، الىت تلحقها اإلضافة، كالرأسية ختصيص اإلضافة بإزائه، بل يلزمه من اإلضافة ما لزم

وكان  من العلم، من حيث العلم كيفية، ولذلك مل يتبعه من اإلضافة إال ما حلق جنسه أوال، إمنا صار النحو جزءا
ما تكون هيئة ىف النفس،  هذا التخصيص ليس من جهة ما حلقه من اإلضافة، بل من جهة الوجود اخلاص كأن كيفية
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عاما هليئات وصور ىف النفس جمردة، كلعا تشترك ىف  وصورة جمردة عن املادة، هى مطابقة ألمور من خارج، فيكون
قة ألمور من خارج، ال ألجل خصوصيتها، بل ألجل أن هذا أيضاً ىف أا مطاب فتشترك. هذا احلد، وال ختتلف فيه

لكان  أوال للمعىن العام هلا، فلو كانت تتخصص ختصص املضاف الذى ال وجود له إال أنه مضاف، املعىن عارض
مضاف، فإنه وجود غري  جيب أن تكون اإلضافة تلحقها لتخصصها، فإذ قد بقى خمصصها ىف حد ختصيصها غري

 .مضاف

وجود خاص، وإمنا املقول ماهيته بالقياس، هو اجلنس  النوعيات ليست من املضاف ىف ذواا، بل هلافإذا كانت 
حد ختصصه ال يقال وكان للنوعيات وجود ليست به مضافات فجنسها أيضاً  الذى ألجله يقال كذلك للنوع، وىف

مقولة، مث  نس داخالً بذاته ىفله اإلضافة فليس من املضاف بذاته؛ فإنه يستحيل أن يكون اجل كذلك، وإن عرضت
اجلنس، وهل صورة املقولة إال هذه  وهل املقولة إال جنس. تكون أنواعه ىف ماهيتها غري داخلة ىف تلك املقولة

املضاف، فليس العلم من املضاف، إال على أنه عارض له املضاف  الصورة ؟ فبين إذن، أنه ملا مل يكن النحو من
 .ه نوع من املضافأن عروضاً الزماً، ال على

وأما ىف اآلخر، . فبالذات، على أنه نوع له وال بأس أن يدخل الشىء ىف مقولتني، على وجهني؛ أما ىف أحدمها
جيب أن يفهم هذا املوضوع؛ وال تلتفت إىل عمى قلوب هؤالء  فهكذا. فبالعرض، على أنه موضوع لعروضه له

س مباين له والعجب أن هؤالء قد نسوا أن هذا الرسم ىف جنس وأنواعه ىف جن الذين يظنون أن الشىء يكون
ىف املضاف ما  للمضاف، وهو أنه الذى ماهيته مقولة بالقياس إىل غريه، رسم قد زيف، ألنه كان يدخل املذكور

قريب من ثالث ورقات، حىت جاءوا  ليس من املضاف، وأنه حمتاج إىل زيادة وثاقة، وبينهم وبني هذا املوضع
فلزمهم أن حيلّوا هذا . نوع من املضاف وأنواعه ليست حتته العلم داخل ىف املضاف بطبيعته، على أنهوسلموا أن 

ما  الشك، قد سلف ذكره ىف اجلواهر أيضا، فكان حل الشك ىف آخر األمر يوجب، أن الشك، ونسوا أن مثل هذا
أن احلد الثاىن،  لة املضاف، وعلىفزال كونه مقوال بالقياس إىل غريه، دل ذلك منه على أنه ليس من مقو ختصص

قيل على الشىء قول املقول على املوضوع،  ونسوا أن الشىء، إذا. احملصل احملقق، الذى للمضاف، غري مقول عليه
 .ثالث وقيل هذا املقول عليه كذلك على

   
يكون ذاتيا  جيب أنيقال على الثالث كذلك؛ ونسوا أم كانوا يفهمون من املقول على املوضوع، أنه  فإن األول

مقوما ملاهيته؛ مث العلم، جنس للنحو، ومقوم  مقوما للماهية، فلم يعلموا أنه إذا كان املضاف جنساً للعلم، كان
 فكيف ينقلب النحو من جنبه املضاف حىت يذهب إىل كيف. ملقوم املاهية مقوم املاهية ملاهية النحو، ومقوم املاهية

األشياء املتباينة اخلواص، ال  ونسوا أم علموا،أن.يلهم املقول على املوضوع حقاً أومل يكنالكيفية؟ سواءكان تأو
وماهيته، حمموالً عليه الكيف، وال شىء من الكيف يقال عليه  حيمل منها على آخر، فإذا كان كل حنو ىف ذاته،

  ال يعرض له اإلضافة، أنه يلزم منال يكون له وجود، إال ما هو به مضاف ال على أنه املضاف ىف ماهيته على أن

املضاف، فيقال عليه  ذلك أن يكون ال شىء من النحو يقال عليه املضاف ىف جوهره، وكل علم عندهم نوع من
 .خلف املضاف ىف جوهره، فيلزم أن ال شىء من النحو بعلم، وهذا
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لكن، لقائل . لغرض فيه ما أومأنا إليها لكنه ال جيب أن تلتفت إىل هؤالء، بل تفهم أن ما قيل ىف قاطيغورياس، كان
واجلواب عن ذلك، أن . حنو بالقياس إىل شىٍء هو إعراب اللغة إن حكم النحو حكم العلم، فإن النحو: أن يقول

 من حيث هو إعراب اللغة، مقولةً بالقياس إىل النحو، فكيف يكون النحو مضافاً إليه ؟ إعراب اللغة ليست ماهيته،

مقول بالقياس إىل النحو،  لمت، كل واحد منهما، مقول بالقياس إىل اآلخر، لكن إعراب اللغة،واملتضايفان كما ع
فإذا . ومل يعلم مل يكن مقوالً بالقياس إىل النحو من حيث هو معلوم، حىت لو كان إعراب اللغة موجوداً ألف سنة

 عامل، فلما حلق إعراب اللغة املعلوم، هو معلوم، العلم أو العامل من حيث هو كان كذلك، فمقابل املعلوم، من حيث
 .إعراب اللغة معلوماً ما، صار بإزائه هيئة نفسانية، هى علم فصار

كوا هيئة ومل  الىت هى علم، مجلتها مقولة بالقياس إىل هذه اجلملة، فإذا فصلت اهليئة، فالفت إىل فاهليئة النفسانية
وكذلك إذا التفت إىل إعراب . غري مضاف  علما، كان وجوداًيلتفت إىل ما عرض هلا من إضافة إىل خارج صار ا

وكذلك هذا . نفسانية، حىت زال عنه أنه معلوم، كان وجوداً غري مضاف اللغة، وفصلت عنه كونه مطابقاً له هيئة
 جيب أن فإذا اعترب اجلوهر املشار إليه، ومل. حيث هو رأس، مضاف إىل البدن من حيث هو ذو رأس فإنه من: الرأس

نعم . ىف جانب ذى الرأس يكون النظر إليه من حيث هو هذا، نظراً ىف أنه رأس، كان له وجود خاص، وكذلك
الزمة للرأس؛ فكذلك الرأس نفسه إذا حصل مل جيب  اإلضافة الالحقة هناك، الزمة للهيئة الىت ىف النفس، وليست

 .حتصيل اآلخر

لزم  ف بالتحصيل، عرف اآلخر بالتحصيل، لزم عكسه، أن كل ماأحد املضافني احلقيقني، إذا عر إن: وليس إذا قلنا
املضاف احلقيقى، ويكون  العلم بتحصيل مضايفه، عند العلم بتحصيله، فهو مضاف حقيقى، بل قد يكون هذا ىف

هناك، ليس ألن يبين أن كل ما كان ذلك شأنه، فهو  أيضاً فيما ال ينفك عن مالزمة اإلضافة له، فإن ذلك إمنا ورد
ليس ذلك شأنه، فليس مضافا حقيقيا، فيزول الشك املذكور ىف اجلواهر، وكان  مضاف حقيقى، بل أن يبين، أن ما

عرف  واحتجاجه، يتوجه إىل أن املضاف احلقيقى الذى وجوده هو أنه مضاف، إذا عرف بالتحصيل، تصحيحه
 .وكان اجلوهر وأشياء أخرى عددت ليس كذلك؛ فتحل الشبهة. كذلك مضايفه

خاصية للمضاف  أورد مورد ذلك البيان بيانه وحجته إال على هذا، ومل يتعرض لعكسه، وال زعم أن هذه فإنه ما
وأضاف إليها، أن الرأس . على ما بينا احلقيقى وحده بوجه من الوجوه، وال كانت له إىل ذلك حاجة، بل إىل هذا

 .، وقد بينا ذلك املوضع على ما جيباملضاف احلقيقى وما جيرى جمراه ليس كذلك، فأنتج أنه ليس من

  الفصل اخلامس

  "ه"فصل 

 يف األين ويف مىت
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وقد علم، فيما سلف، . مكانه األين، فإنه يتم بنسبة املتمكن إىل املكان الذى هو فيه، وحقيقته كون الشىء ىف وأما

، والكون ىف اهلواء أين، وىف أين، والكون حتت أين فإن الكون فوق.وهو جنس ألنواع . أنه كيف يباين املضايف
أوىل، وهو كون الشىء ىف املكان احلقيقى له؛ ومنه ما هو ثان غري حقيقى، مثل  ومن األين ما هو حقيقى. املاء أين

موصوفان بأين واحد  وال يكون جسمان. الشىء ىف املكان الثاىن الغري احلقيقى، كقوهلم ىف السماء وىف املاء كون
واألين ثان غري حقيقى، كجسمني يكونان ىف  قيقى، ويكونان موصوفني بأين واحد بالعددبالعدد، واألين أول ح

 .السوق معا

بذاته، ككون النار فوق، على أنه ىف باطن سطح السماء،ومنه ما هو عارض له، ككون  ومن األين ما يكون مأخوذاً
مكان هو أقرب إىل فوق،  س اىل املاء، ألنه ىفورمبا كان ىف األين إضافة، ككون اهلواء فوق، بالقيا. ىف اهلواء احلجر

نوعى كالكون ىف اهلواء؛ ومنه شخصى ككون هذا  واألين منه جنسى وهو الكون ىف املكان؛ ومنه.من مكان املاء
 .مكان ثان، أو مثل كون هذا اجلسم ىف هذا املكان احلقيقى املشار إليه الشىء، ىف هذا الوقت من اهلواء، وهو

وأجابه  وقد غلط. تقدمني، أن الواحد من األين قد يوجد فيه جواهر كثرية، كعدة ىف السوقامل وقد زعم بعض
فيه هذا املعىن؛ وأما األين الغري  إنه ليس األمر كذلك،فإن األين احلقيقى ال يوجد: بعض احلدث مبا أعرب عنه، قال

أن يكون السوق مكاناً ثابتاً مشتركاً فإنه وإن كان ال بد من  احلقيقى كالكون ىف السوق، فليس هو نفس السوق،
ا  وليس. السوق، بل كون زيد ىف السوق، هو األين، وهو صفة لزيد ا زيد كائن ىف السوق فيه، فليس األين هو

زيد، غري نسبة عمرو غرييةً  بعينها عمرو كائنا ىف السوق، وإن كان السوق واحدا، فنسبة زيد إليه، من حيث هو
 .يتكثر العدد ياض، فإنه وإن كان يتحد بالنوع، فقدبالعدد، وهذا كالب

ليس حال األين كحال البياض، فإن البياض  :مث أن بعض املتحذلقني، أعان املتقدم،ومل يرض ذا اجلواب، فقال
وحسب أنه عمل .ىف عمرو، وأما السوق فيكون واحداً للجماعة الذى ىف زيد، إذا عدم، مل جيب أن يعدم الذى

 واحد، فإن كان السوق هو األين، كان السوق كوناً ىف املكان ال مكان ما، وكان الشىء انا أن السوقإذ أر. شيئاً

كونه ىف السوق، فزيد  فإن كان األين هو. ىف السوق: سوق، ال أن يقال: إذا سئل عنه أين هو، فيصلح أن يقال
إن األين فيه : ونقول. هو كالبياض أيضاًالسوق، ف يبطل عنه ببطالن كونه ىف السوق، وإن مل يبطل كون عمرو ىف

الكون ىف املكان الذى عند احمليط، هو مقابل للكون ىف املكان الذى عند  مضادة، كما ىف سائر املقوالت، فإن
وإذ قد يصار . اخلالف جيتمعان؛ فهما معنيان، وقد يوجد هلما موضوع واحد يتعاقبان عليه، وبينهما غاية املركز، ال

ويكون هناك أين متوسط بينهما، وأيون أقرب من   اآلخر قليال قليال، ويكون املصريان متضادين،من أحدمها إىل
من اجلهة األخرى باخلالف، فيكون ىف طبيعة األين من جهته، ال من جهة  الطرف الفوقاىن ىف حد الفوقية، وأيون

 فإن أينني كليهما فوقان،. فوإضافتها أيضاً، أن يقبل األشد واألضع.حيث خواص نوعيته  جنسيته، بل من

حتت "" مطلقاً أو "" فوق  "" وأما الكون. وأحدمها أشد فوقيةً، فعلى هذه اجلهة ميكن أن يقع فيها األشد واألضعف
وىف الكيفية . مطلقاً، فال يقبل ذلك أشد وأضعف مطلقاً، والكون ىف أى حد شئت، مطلقاً، والكون ىف املكان"" 

وأضعف، بل الشئ اىل هو سواد بالقياس عند شئ، هو بياض بالقياس إىل  ال يقبل أشدأيضاً، فإن السواد احلق 
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 وجيب أن يترك هذا، ىف هذا املوضع،. السواد يفرض، فال يقبل األشد واألضعف ىف حق نفسه وكل جزء من. آخر

 .بل له مكان أليق به من الفلسفة

 األشد واألضعف بل لطبيعة كيفيته، وأما األين، مضاف، يقبل فإن لقائل أن يقول، إن السواد ليس من حيث هو
 مث إذا اشتغلت بتوضيح احلق ىف مجيع. إضافة تعرض ألينيته؛ وهو قرب وبعد من الطرف فإمنا يقبل ذلك، من حيث

حيث هو مضاف، ال من حيث  فلنسلم اآلن هلذا القائل، إن األين إمنا يقبل من. هذا، كان خروجاً إىل صناعة أخرى
 .منهما لنترك القول ىف أمر السواد والبياضهو أين؛ و

   
كثريا من األشياء يقع ىف  فإنه أيضا نسبة ما للشئ إىل الزمان، وهو ىف كونه ىف نفسه أو ىف طرفه، فإن" مىت  " وأما

 وإذا نسب الشئ إىل الزمان، فإما أن ينسب إىل. وجياب ،"مبىت: "أطراف األزمنة، وال يقع ىف األزمنة، ويسأل عنها

كان هذا األمر وقت الزوال؛ وإما زمان أعم من ذلك يكون نظري : عليه، كقوهلم زمان أول مطابق له وال يفضل
الزمان املطابق،  كان هذا ىف سنة كذا، ومل يكن ىف مجيع السنة، بل ىف جزء منها، وليس: األين، كقوهلم السوق ىف

الواحد احلقيقى املعني، تنسب إليه أشياء كثرية،  ل الزمانكاملكان املطابق ىف أنه ال يشارك فيه ىف النسبة إليه؛ ب
لكن مع ذلك، فإن كل واحد كائن فيه، تكون هى نسبة اخلاصية . املطابقة فيكون كل واحد منها فيه على سبيل

 إىل السوق، عدمت لبقيت نسبة خاصية لألخرى، وإن كان املنسوب إليه واحدا نظري ما قلنا ىف النسبة إليه، الىت لو

جوابه؛ فإنه إذ قال ما قال ىف املكان؛ فهو  ؛ وفيما هو"مىت " وال حنتاج أن نطول بذكر ما قاله املتقدم املذكور ىف 
 .قوله ىف الزمان

الشئ إىل  نسبة" مىت " إن : اخلاص ويال مفرطا، فقال" املىت " عن " العبارة " املتأخرين ىف  وقد هول فاضل: أقول
وذلك أنه . حمدود، هذا الزمان جزء منه وده، وتنطبق ايتا، على ايىت وجوده، أو زمانالزمان، الذى يساوق وج

مقداره، أو ايىت حركته، أو ايىت زمان وجوده، أو ايىت متاه ونسبته إىل  ذكر ايىت وجوده، فإما أن يعىن به ايىت
فيختص بذلك املتحرك   وإن عىن ايىت حركته،فإن عىن ايىت مقداره، فليس ينطبق عليهما ايتا زمانه؛ زمانه

وأما ايتا زمان وجوده حاصال، فال ينطبق  املتصل احلركة أو احلركة نفسها، وليس الغرض متجها إىل هذا وحده؛
إن معناه أن متاه، هو : ايتا النسبة، فيمكن أن جيعل له وجه تأويل، فيقال عليهما ايتا زمانه، بل مها مها؛ وأما

. وال بعد أخراها إليه زمان تنطبق ايتاه على نسبتني له إىل ايىت هذا الزمان، مث ال نسبة له قبل أوالها ته إىلنسب

الذى يقارنه عسى أن يظن ا أا ليست من  " اآلن"لكن نسبة الشئ إىل . فيجب أن يفهم قوله على هذا الوجه
 الرسم غري صحيح، وذلك ألن كون الشئ ىف آن ما، ال فكان هذا بذاا، فإن كان ذلك كذلك،" مىت " مقولة 

ا  ال يصح إليه نسبة معقولة، حمتمل أن يكون" اآلن " ، لكن احلق أن "مىت " من مقولة  حيمل عليه هذا احلد، وهو
 الزمان، ال على أنه فيه بل على فيكون للشئ نسبة إىل" اآلن "إال أن يشار إىل الذى يتحدد بذلك " مىت " جواب 

 ." آنا" أنه ىف طرفه، ومع ذلك يكون 

لكنها ال مقولة هلا  ،"مىت"قاله هذا الفاضل، اللهم إال أن حيكم بأن النسبة إىل اآلن ليست من مقولة  فهذا يفسد ما
أصالً؛ مث بعد هذا يظن كأن االشتغال به خيوض باملبتدئ  تليق ا غري هذه املقولة، وال نعلمها غري داخلة ىف مقولٍة
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 .ا ال يعنيهفيم

منها، بل كانا  كما مل تكن اإلضافة معىن مركبا يوجب تركيبه ترديدها بني شيئني، إذ مل يكونا جزأين واعلم أنه
فيهما تركيب، بسبب أن لكل واحد  الجيب أن يظن" ومىت"أمرين خارجني عنها، حني تتعلق ما، كذلك األين 
املنسوب إليه جزء منها حىت تكون اجلملة هى النسبة،  والمنهما نسبة إىل شئ؛ فإن النسبة، ليست املنسوب، 

إذ اجلملة حتصيل مجلة من األشياء ومن اجلمع نفسه؛ فيكون اجلمع كالصورة،  فتكون النسبة حينئذ جزءا لذاا،
، "مىت"األين، وال  كاملادة، واموع كاملركب، واجلمع جزء من املركب، كالصورة؛ وإذ هذا حمال، فليس ومها
 .كبامر

  الفصل السادس

  " و" فصل 

 يف باقي املقوالت العشر

معاٍن، وأن الذى هو املقولة، فهيئة حتصل للتمام أو اجلملة،  ، فقد تبني لك أنه اسم يقال على""الوضع "" وأما 
ك ذل أجزائها وبني جهات أجزائها، ىف أن يكون لبعضها عند بعض جماورة املعترب جبزئيته ال ألجل نسبة تقع بني

حاوية وإما متمكنات حموية  فقط، بل خيالف مع ذلك بالقياس إىل أمور غري املوضوع املعترب جبزئيتة، إما أمكنة
 .واالنبطاح وجهات، وهذا كالقيام، والقعود، واالستلقاء،

   
تضاد، فإن يكون فيه  قد"" الوضع""أن أزيدك على ما سلف بياناً وشرحاً وتفصيالً وتطويالً، بل اعلم أن  وال أحتاج

أخرى، هى هيئة مضادة للهيئة املخالفة هلا،  اهليئة احلادثة من وضع، تصري األجزاء هلا إىل جهات مضادة جلهات
ومثال هذا، أن املكعب الذى . األجزاء ال تتخالف بالعدد فقط، بل بالطبع وذلك إذا كانت. كاالستلقاء، واالنبطاح

مشاال،  ، وهذا ميينا وهذا""فوق"" حىت صار هذا السطح منه ال اختالف فيها إذا وضع وضعاً له ست جهات،
، فإن حال مجلة "فوق"هو " حتت" والذى هو" حتت"، هو "فوق"مث غير حىت صار هذا الذى هو . وكذلك إىل آخرها

بالعدد، ووضعه، ال خيالف الوضع األول بالنوع بل هو كما  املوضوع، ىف تناسب ما بني أجزائه، حمفوظة واحدة
لذلك بالعدد؛ وأما هيئة اجلملة فمحفوظة، وال يتخالف الوضعان باحلد، بل  ، لكن هذا الوضع خمالفكان

مثل الىت كانت  اجلزئى، وذلك ألن اجلهات، هى الىت كانت بأعياا، واألجزاء واألطراف الىت تليها هى بالتخصيص
 .ال ختالفها بأنواعها بل بأعدادها

 ه األضالع، شجرةٌ، أو إنسانٌ، فنصبا على ساقيهما مث قلبا ونكسا، فإن حداملتشاب وأما لو كان بدل املكعب

وحد الثاىن  فإن حد األول وضع هيئة حاصلة للشئ من حصول ساقه كذا وحصول رأسه كذا،. األمرين خمتلف
فإذا . لطبيعةيتخالفان أيضا ىف املعىن وا خمالف لذلك، ال بسبب أن الساق والرأس إمنا يتخالفان بالعدد فقط، بل مها
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وأما هنالك فإمنا كان . اخلالف، وموضوعهما واحد، فهما متضادان كان حد اهليئتني متخالفني، وبينهما غاية
وذلك  ؛"فوق " وصار اآلخر " حتت"فصار " فوق " اجلزئية دون احلدود، إذ كان سطح ما منه  تتخالف اخلصوصية

هلا طبائع متباينة، وحدود  ست ىف حدين، واألضداد هى الىتالسطح، إمنا يغاير السطح اآلخر بالعدد، مغايرة لي
جيتمع فيه البياض احلادث أمس، من حيث هو ذلك  وكما أن اجلسم ال. متخالفة، وتتخالف بالنوعية ال بالشخصية

من حيث هو هذا البياض، ومها يتعاقبان على موضوع واحد، وليسا  البياض األمس، والبياض احلادث اليوم،
 غاية اخلالف، وال خالف بأمر داخل ىف اللونية، فكذلك، وأن كان ال جيتمع فيه ذلك إذ ليس بينهمايتضادان، 

غاية اخلالف ىف الطبع  الوضع الشخصى وهذا الوضع الشخصى ، ويتعاقبان فيه، فليسا مبتضادين، إذ ليس بينهما
ل األين، وال يقبله على حنو ال قبول حنو قبو وبعد ذلك، فإن الوضع يقبل األشد واألضعف على. وىف حقيقة الوضع

فاعلم أن . على احلركة إىل حصول هذا الوضع ويقال على اهليئة احلاصلة األين، وألن قولنا قيام وجلوس قد يقال
 ." أن يقوم" الوضع، هو القار منها، الحالة  القيام الذى من

 مور الىت جتعل كاألنواع هلا أنواعا هلا، بل يقالهذه الغاية فهمها، وال أحد األ وأما مقولة اجلدة، فلم يتفق ىل إىل

والشىء على الشىء،  عليها باشتراك من االسم أو تشابه، وكما يقال الشىء من الشىء، والشىء ىف الشىء،
لتلك اجلزئيات، ال يوجب مثله ىف هذه  وال أعلم شيئاً يوجب أن تكون مقولة اجلدة جنساً. والشىء مع الشىء
مث إن زيف بعضها من أن يكون أنواعاً . هنالك من كتبهم ن يكون غريى يعلم ذلك، فليتأملاملذكورة،ويشبه أ

 بالقياس إىل بعضها دون بعض، وجعل االشتراك ىف امسها بالقياس إىل اجلملة أو اآلخرين، وجعل تواطؤ هذه املقولة

والتنعل والتزين ولبس القميص؛  سلحوعىن به أنه نسبة إىل مالصق ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليه، فليكن كالت
إهاا؛ ومنه عرضى، كحال اإلنسان عند قميصه ولنفصل  وليكن منه جزئى ومنه كلى ومنه ذاتى، كحال اهلرة عند

 .ما أوثر أن نفصل إليه، ففيه جمال هذا املهم من املقوالت العشر إىل
   

الشىء قبلها وال بعدها  يئة توجد ىف الشىء ال يكون، فيتوهم ىف تصورها ه"أن ينفعل " و" أن يفعل " مقولة  وأما
الوضع، بل ال يزال يفارق على اتصاله ا الشىء  البتة ىف احلد الذى يكون معها من الكيف أو الكم أو األين أو

موجودة، كالتسود مادام الشىء يتسود، والتبيض مادام الشىء يتبيض، واحلركة  أشياء، ويتوجه إىل شىء ما دامت
ينفعل، والشىء  فالشىء الذى فيه هذه اهليئة على اتصاهلا، فهو منفعل وينفعل، وحاله هى أن. إىل مكان انمن مك

فأما أن هذا يكون ىف . هى أن يفعل الذى منه هذه اهليئة على اتصاهلا، فهو من حيث هو، منسوب إليها، فحاله
فإن الناس قد اختلفوا، . الكالم الطبيعىوأقسامه ىف  الكيف وحده أو ىف سائر هذه، فأمر نستقصيه، وأحواله

 جيب أن تكون تغرياً ىف الكيفية فقط، وأما العام هلا ولغريها، فمن األمور الىت تقع فبعضهم خصص هذه املقولة بأا

 .لك ىف الطبيعيات وبعضهم جيوز أن تكون جامعة لألنواع كلها مبعىن واحد، وحتقيق هذا. ىف مقوالت كثرية

انفعال وفعل، ألن االنفعال قد يقال أيضا للحاصل الذى قد  ، ومل يقَل"أن يفعل " و " أن ينفعل "  قيل واعلم أنه إمنا
انفعال، إذا كان الشىء : ىف هذا الثوب احتراق، إذا كان حصل واستقر، ويقال: يقال انقطعت احلركة إليه، فإنه

 .يقطع كماله، وقد يقال حني ماىف احلركة، وكذلك القطع، الذى هو الفعل، قد يقال عند است بعد
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التوجه إىل الغاية، وكذلك القيام، الذى هو  ، فمخصوص باحلالة الىت فيها"وأنه يفعل " ، "أنه ينفعل " وأما لفظة، 
الذى يستقر، فيسمى أيضا جلوسا، مها اللذان إما أن يكونا من هذه  النهوض واجللوس الذى هو املصري إىل األمر

 .هذه املقولة املقولة، أو يناسبا

هيئة االحتراق من الكيف، وهيئة متام النشء، هو  كما أن. وأما هيئة القيام املستقرة، وهيئة القعود، فهما من الوضع
 إمنا هذه املقولة، وما يناسبها، هى ما كان توجهاً إىل إحدى هذه. هو من األين من الكم، وهيئة االستقرار ىف املكان،

 . هو كذلكالغايات، غري مستقر من حيث

إىل ضد، خيالف باحلد التوجه من ذلك إليه، وموضوعهما واحد  وهذه املقولة تقبل التضاد، فإن التوجه من ضد
وأيضاً فإا قد . كابيضاض األسود، واسوداد األبيض؛ وكصعود السافل ونزول العاىل وبينهما أبعد اخلالف، وذلك

حد، مبلوغ  الذى هو السواد، فإن القرب من ذلك، وهواألشد واألضعف، ال من جهة القرب إىل الطرف  تقبل
االسوداد، أعىن احلاصل القار، وبني  وفرق بني. إليه من السواد، بالقياس إىل االسوداد الذى هو سكون ىف السواد

. وأما السواد فال حيتاج ىف تعقله سواداً إىل أن يعقل حركة إليه فإن االسوداد يعقل على أنه غاية حركة،. السواد

 يكون أشد من تسوٍد، إذا كان أقرب من االسوداد الذى هو الطرف، والسواد أشد من السواد واعلم أن تسوداً

السرعة، إذا كان أسرع  وأيضاً فإن االسوداد قد يكون أشد من جهة. إذا كان أقرب من السواد الذى هو الطرف
ل إليه قبل األبطأ، فيكون أسرع ألنه أقرب زماناً يوص اسودادا، وهذا أيضاً يتم بنسبته إىل االسوداد، فإن األسرع

االعتبار األول، وهذا االعتبار، أن االعتبار األول جيعل حركتني، متساويتىالسرعة  لكن الفرق بني. من االسوداد
واستمرارمها على منط  ظاهر األمر، لكن إحدامها مبتدئة من حد أقرب إىل البياض، واألخرى من حد أبعد منه، ىف

يسود أشد من اآلخر، كمن يتحرك حركة  هو ذا:  بسرعة متشاة؛ لكن أحدمها، ألنه أقرب فقط، يقالواحد
ابتدأ من أعلى، واآلخر من أسفل، فيكون ذلك يصعد أشد  مساوية حلركة أخرى وكالمها تصعدان، لكن أحدمها

 .الوجه من هذا اآلخر، ذا

هذا، وإمنا جتوز هذه املناسبة إذا كان  لعلم الطبيعى، مينع منوإن كان البحث املستقصى ألمثال هذه األشياء ىف ا
وقد جرت العادة بأن يتلى ما سلف . زماناً هو األشد دون غريه املقطوع واحدا بعينه واختلف الزمان، فأقصرمها

هذا  املتقابالت؛ فلنقل أوال ما جيب أن يعتقد فيها مث لنقبل على الوجه الذى قيل فيها ىف ذكره، بالقول على
 .الكتاب

 املقالة السابعة

  فصول من الفن الثاىن من اجلملة األوىل من كتاب الشفاء وهى أربعة

  الفصل األول

  "أ"فصل 
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 يف املتقابالت

   
وكل شيئني ال  .املتقابلني مها اللذان ال جيتمعان ىف موضوع واحد من جهة واحدة ىف زمان واحد معا إن: فنقول

يوصف ما باملواطئة، بأن يكونا مقولني  إما أن ال جيتمعا على سبيل أنّ شيئا واحدا الجيتمعان ىف موضوع واحد، ف
الشىء الواحد حيا وأبيض معا، أو على سبيل أن الشىء الواحد ال  عليه، بأن الشىء هو هذا وذاك، كما يكون

 .أيضا، وذلك بأن يتمانعا من حيث الكون فيه أيضا يوصف ما باالشتقاق

سالب اآلخر، كالفرس والالفرس، فال خيلو إما أن يكون االعتبار من حيث  ل يكون أحدمها ىف قوةوالقسم األو
أو الشيئني  سالب فقط، أو من حيث هناك زيادة معىن إجياىب لزمه السالب، كما إذا جعلنا املتقابلني السالب منهما

. فقط، بل إنه أمر زائد على ذلك  بزوجالزوج والفرد، وجعلنا الفرد، ليس كونه فردا، هو أنه ليس: املذكورين

كما هو فرس ملا ليس بفرس من حيث ليس بفرس؛ وإما  فليكن األول، هو تقابل النفى واإلثبات، إما بسيطا،
واألول ال صدق فيه وال كذب، والثاىن فيه صدق وكذب، ويشتركان  .مركبا، كقولك زيد فرس زيد ليس بفرس

 فإنه لو كان الالفرسية من حيث هى ال. من خارج، بل اعتبار أحكام عقليةإىل وجود  ىف أنه ليس فيهما إشارة

ليست حبجارة، وال مثلث، وال  فرسية، شيئا له وجود بوجه، لكان املاء فيه سلوب موجودة بالفعل ال اية هلا، ألا
ه ال اية هلا ال مرة واحدة وكان يكون نسب سلبية حاصلة في ثنائية، وال رباعية، وال أمر من األمور الىت ال تتناهى،

 اية وال غاية، إذ كان لكل مجلة تفرض سلب مستأنف، بل هذا شىء ىف اعتبار العقل وىف بل مرارا متضاعفة بال

 .القول

موضوع واحد، بأن يكونا فيه، ال بأن  ومن خواص هذا القسم، أنه ال مينع اجتماع ما يقع عليه من املتقابلني ىف
وتقابل الطعم من حيث ليس طعما، وجيتمعان ىف موضوع على سبيل  ن الرائحة ليست طعما،وذلك أل. يكونا عليه

ما مل جيتمع ىف موضوع على سبيل الوجود فيه، فليس جيتمع ىف موضوع على سبيل  الوجود ىف موضوع، فكل
والالفرسية ال صدق وال  يةمث إن املتقابلني اللذين أوردنامها، خيتلفان ىف أن تقابل الفرس. عليه، وال ينعكس القول

 .فيه صدق وكذب " زيد ليس بفرس" لقولنا " أن زيدا فرس " كذب فيه، وتقابل 

إنه ال : فلنقل أوال. أمور أخرى جترى جمراها وأما القسم اآلخر، فمثل احلرارة والربودة واحلركة والسكون، ومثل
". زيد ليس بفرس " ، مقابل لقولنا، "زيد فرس " املتقابالت، وكذلك قولنا،  شك أن الفرس والالفرس يعدان ىف

وكذلك احلركة  الزوج والفرد يعدان من املتقابالت؛ وكذلك العمى والبصر يعدان من املتقابالت؛ وكذلك
املتقابالت؛ وكذلك األبوة والبنوة يعدان من  والسكون يعدان من املتقابالت؛ وكذلك احلرارة والربودة يعدان من

 .املتقابالت

الفرس  هلا هذه األحوال، حيكم عليها بأا تتقابل بسببها؛ وصور هذه األشياء متخالفة، فإن واألشياء الىت تتعرض
ولتسلم ذلك لالفرسية، بل خذ  .جوهر، ويقابله الالفرس ال حمالة، على قياس مقابلة الفرسية، إن كانت عرضا

وأما القضية فهى عرض، والفرس . تق االسم من عرضمش مكاا النفس والالنفس، أو شيئا آخر مما هو جوهر ليس
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للنقيضني، إذ ال صدق هناك وال كذب، وال يتقابل على سبيل اإلضافة، وال  والالفرس ليس يتقابال التقابل الذى
وأما  .التضاد، إذا كان تقابل التضاد ما يكون فيه جواز تعاقب على موضوع واحد، بشرائط ذكرت على سبيل

وأما العمى . هلما، ال يفارقانه ليس هلما موضوع واحد يتعاقبان عليه، بل جنس واحد، ملوضوعنيالزوج والفرد، ف
مقابال للبصر، بل هو عدمه، وكذلك السكون للحركة،  والبصر، فيشارك السكون واحلركة، فإن العمى ليس معىن

 .واحد، وأما العمى فال يعاقبه البصر لكن السكون يعاقب احلركة على موضوع
   

املوضوع، الذى  املتضايفان، فليس جيب فيهما التعاقب على موضوع، أو اشتراكهما ىف موضوع، حىت يكون وأما
وإن كانت العلية . هناك موضوع مشترك هو علة ألمر ما، يلزمه ال حمالة إمكان أن يصري فيه معلوال، أو يكون

ن جند هلذه كلها معىن جامعا، ولو على سبيل أنه هل ميكننا أ واملعلولية من املضاف، فأول ما ينبغى أن يطلب،
التقابل مقول  والتأخري، إن مل يكن على سبيل التواطؤ البحت، أو ال جند هلا معىن جامعا ؟ لكن التشكيك ىف التقدمي

مينع اجتماع طرفيه، قوال عى موضوع،  عليها، فيشبه أن يكون التقابل األول هو نظري ما للفرس لالفرس، الذى
شئ واحد هو رائحة وال رائحة، ويكون شئ واحد فيه رائحة  فإنه ال يكون. نع ذلك، وجودا ىف موضوعوإن مل مي

. إنه جيتمع ىف شئ أن يكون فيه رائحة وليست فيه رائحة، فإن هذين ال جيتمعان :وما ليس برائحة، ولست أقول

: فإذن تقابل. إنه رائحة رائحة؛ وال يقالقولنا إن فيه رائحة وليس فيه رائحة، هو قولنا فيه رائحة وما ليس ب وليس

سبيل احلمل؛ فلذلك حيمل على التفاحة أن فيها  أن فيه رائحة وليس فيه رائحة، هو من القسم األول الذى على
وال حتمل رائحة على التفاحة، حىت يقال، إن التفاحة رائحة، فلذلك هى  رائحة، فيقال إن التفاحة فيها رائحة،

 ." على"  حممولة ال ،" ىف" موجودة 

وهذا هو تقابلٌ أول، مث . واحد منها ليس هو اآلخر فجميع األشياء املتباينة الطبائع تكون متقابلة، من حيث إن كل
فجعلت حال األمور الىت تشترك ىف عام . موضوع إىل اعتبار الوجود ىف املوضوع نقل التقابل عن اعتبار احلمل على

من حيث هو حكم،  فبعضه خيتص بالقول،.  معا، وال جتتمعان بالفعل معا، تقابالتكون موجودة فيه بالقوة أو خاص،
وليس . جتتمع معا، وهذا حبكم القول كاإلجياب والسلب، الذى موضوعها احملموالت واملوضوعات تتعاقب فيه وال

ون الشركه ذلك ما تكون الشركة فيه عام، ومنه ما تك وبعضه يكون من خارج، فمن. ىف الوجود محل وال وضع
 .طبيعة هى بالقوة كال األمرين، لكن ال جيتمعان فيه بل يتعاقبان عليه فيه خاص معني، ويكون املشترك فيه

فيه، إال أا ال  تقال على هذه الىت بعد الباب األول، مبعىن أا معان اشتركت ىف موضوع هلا أن توجد فاملتقابالت
إما أقسام حمققة، وإما أقسام حبسب ما يصلح   ألقسام له كاألنواع،جتتمع فيه، فيكون معىن هذا التقابل كاجلنس

 .قاطيغورياس للمبتدئ، وتكون أسهل على متعلم

قاطيغورياس، وهو غري املصطلح عليه ىف  فلنقسم اآلن على الوجه الذى ينبغى أن يفهم عليه االصطالح الذى ىف
: أما القسمة الىت ىف قاطيغورياس فتخرج على هذا الوجه. عنى نفسه العلوم، ومن جتثم أن جيمع بني األمرين فقد

مقولة بالقياس  فإن كانت ماهيته. تكون ماهيته مقولة بالقياس إىل ما هو مقابل له، وإما أن ال تكون املتقابل إما أن
، تشترك ال حمالة ىف األبوة والبنوة وما جيرى جمرامها أما أنه تقابل فألن. إىل غريه، فهو تقابل املضاف كاألبوة والبنوة
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واجلوهرية بل كاملوجود أو غري ذلك، وإما خاص كهذا اإلنسان يكون ميينا لزيد  موضوع، إما عامى كاإلنسانية بل
ليست ماهيته مقولة  وأما الذى. وأما أنه مع التقابل، مقول املاهية بالقياس، فأمر ال شك فيه. مشاال له مث يصري

الطرفني بعينه إىل اآلخر من غري انعكاس، وإما أن  ن املوضوع صاحلا لالنتقال من أحدبالقياس إىل غريه، فإما أن يكو
االنتقال من كل واحد منهما إىل اآلخر، أو وال عن أحدمها إىل اآلخر ألن الواحد  اليكون كذلك، بل يكون صاحل

بالفعل، وال مثل القوة األوىل الىت  ارله؛ فيسمى القسم األول تقابل العدم والقُنية، ونعىن بالقنية، المثل اإلبص الزم
القوة على اإلبصار، مىت شاء صاحبها، موجودة، فإنَّ فّقْد القوة  تقوى على أن يكون هلا بصر، بل القنية أن تكون

أمران يتعاقبان  وال فقد اإلبصار بالفعل، بل اإلبصار بالفعل، وإن ال يبصر بالفعل لكن بالقوة، مها األوىل ليس بعمى،
فحينئذ، ال ميكن أن يبصر البتة، بل عمى  املوضوع تعاقب احلركة والسكون؛ إمنا ذلك هو فقد ما مسيناه قنية،على 

فالعدم الذى ههنا، ليس هو العدم الذى يقابل أى معىن وجودى  .ال يعود املوضوع معه إىل اإلبصار مرة أخرى
هذا  نريد اآلن أن حنصى مجيعها، بل ما يعنينا ىفالقنية؛ فإن العدم يقال على وجوه، ولسنا  شئت، بل الذى يقابل

    :املوضوع، فنقول

والشىء الذى له معىن  للشىء عدم كذا، ويشار إىل حال ماَّ للمادة ىف كوا خالية من الشىء الذى خيليها، إنه يقال
أنه أن يسود، مثل عدم السواد فيما من ش وجودى سواء كان قارا ما خالف ذلك الشىء الوجودى، أو مل يكن،

فإنه إذا . ال يكون، بل يكون إشفاف مثال فقط وال لون ألبتة سواء كان هناك بياض خالف السواد ىف موضوعه أو
معىن  البياض وعدم السواد ىف ذلك احملل شيئا واحدا، ولو كانا أيضا متالزمني، بل البياض كان هناك بياض، فليس

يعترب بشرط أن يزول املعىن  واآلخر، العدم الذى.ار العدم ومقابلهقائم بإزاء السواد؛ فهذا وجه من وجوه اعتب
يقال له ىف وقت آخر إنه ساكن عادم احلركة، ال إذا  فإن الذى يرتل، إمنا. الوجودى وال خيلفه شىء، كالسكون
 مقابل ولكن عند ما ال يكون فيه حركة مكانية ألبتة، فهذا العدم باحلقيقة كان ليس يرتل، فقط إمنا هو يصعد،

يكون  وقد يقال عدم، بشرط فقدان الشىء الذى من شأنه أن. هو ههنا احلركة املكانية مطلقة للجنس، الذى
النطفة عدم اإلنسانية ذه  لفاقده من املوضوعات، وىف الوقت الذى من شأنه أن يكون له، حىت ال يقال إن ىف

 .السبيل، وال ىف الصىب عدم اإليالد إذ ليس وقته

. داء الثعلب إنه أمرد م ما يقال قبل الوقت، كاملرد، فإنه ال يقال ملن عدم اللحية ىف وقت اإلنبات بسببالعد ومن

والنعم، ومنه ما هو بالقياس إىل اجلنس، ال إىل النوع،  ومنه ما يقال بعد الوقت، كالصلع، يكون بعد وقت الوقور،
مثل حال املرأة إىل الرجل؛ ومنه ما هو بالشخص على إىل النوع، ال إىل الشخص،  مثل العجمة بإزاء الناطق؛ أو

العدم الذى هو فقدان  إمنا العدم املقصود فيه، هو. وهذه كلها ال يلتفت إليها ىف هذا الكتاب. املذكورة األقسام
ل املوضوع عادما للقوة، فال يصلح بعد ذلك أن يزو القنية ىف وقتها، أى فقدان القوة الىت ا ميكن الفعل إذ صار

 .فهذا هو التقابل العدمى املذكور ىف قاطيغورياس. إىل العدم العدم، كالعمى؛ وأما القنية فستزول

 القسمني اللذين ذكرنامها أوال، وما دخل فيه، فجميعه مسى ىف قاطيغورياس أضدادا، كان وأما القسم الثاىن من

إن كان املوضوع ينقل  وكذلك. مها وجودياأحدمها وجوديا، واآلخر عدميا بالوجوه املذكورة للعدمى، أو كان كال
وسواء كان . عنه وال إليه، كالبياض للجص من كل واحد منهما إىل اآلخر، أو كان أحدمها طبيعيا ال ينتقل
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والتربد، أو كان معىن عاميا، مثل العدد للفردية والزوجية، فإنه ينسب إليهما  املوضوع واحدا بعينه، كاملاء للتسخن
إال  وهو من حيث هو عدد معني، ال يصحب. ددا على اإلطالق، ال من حيث هو عدد معنييوجد ع من حيث

كان الشيئان بينهما واسطة،  وسواء. إحدامها، ومن حيث هو عدد غري معني ال جيب أن يقبل إحدامها دون األخرى
 إما طبيعيا ال يفارق، اآلخر أو مل يكن كذلك، بل كان فال جيب أن يكون املوضوع، إذا خال عن أحدمها، وجد فيه

لزمه الثاىن، كالصحة واملرض، فإن مجيع هذه، نسميها أضدادا ىف هذا املوضع من  وإما حبيث إذا خال عن اآلخر
أضدادا، وال نباىل  املعىن اجلامع، فنسمى احلر والربد، والصحة واملرض، والزوج والفرد، واحلركة والسكون، حيث

األعدام كان، إذا كان ليس عدما، على  واآلخر معىن عدمى، وعلى أى أحناءبأن يكون أحدمها هو معىن وجودى، 
 .النحو املذكور

   
ختلف املعىن  إن الضد هو ذات: أن يشتغل املعلم لكتاب قاطيغورياس بأن جيعل العدم غري الضد، قائال فال جيب

. فيكون املوضوع خاليا عنه فقطالوجودى،  الوجودى ىف املوضوع، وإن العدم ليس بذات، بل هو، أن يعدم املعىن

به هذا، فإن احلركة والسكون يكونان حينئذ غري متضادين، وال  فإن الضد الذى يقال ىف هذا الكتاب، ليس يعىن
 وال جيب للمتكلف أن. وال اخلري والشر، وال العلم واجلهل، وال أكثر ما ذكر ههنا الزوج والفرد متضادين،

مقابلة غري املقابلة الىت  إن القسمة غري مستوفاة، فإن ههنا: الناقضني، فيقوليتعرض لالستدراك، كما فعل بعض 
واحلركة، إذ ال تضاد بينهما، وال السكون واحلركة، إذ ال  للضد، وغري الىت للعدم املذكور، مثل مقابلة السكون

 أن التضاد الذى يذكره: فوليعلم هذا املتكل. حاله حال العدم املذكور ىف هذا الكتاب تضاد بينهما، وال السكون

الخيفى عليه، ولينظر إىل  ىف كتاب قاطيغورياس، ليس هو ذلك الذى ذهب إليه، وأنه مل خيف على املعلم األول ما
من الفروق بني املعاىن املتقاربة، فإنه يكتفى منه ىف  احلدود دون األمساء، وليعلم أن املبتدئ ال يكف تصور ما يدق

 تصورا ما بنحو من األحناء، وإن كان التصور منه لبعضها على حمو التصور العامى؛ وال فادتعليم املتقابالت بأن ي

وال . فيما يظهر ظهور العمى يسأم أن يفهم الفرق بني الذات املقابلة للذات، وبني عدم الذات املقابلة للذات، إال
لتقابل الذى بني اجلوهر والعرض، وبني املعلم األول ا أيضا قول هذا املتكلف، ىف بعض ما يهذى فيه، أنه قد ترك

 .يلتفت إليه الصورة واملادة، مما جيب أن

أما األول من التقابل فهو تقابل األيس  ولتعلم أنه ليس يعىن بالتقابل، حال كل غريين متباينني كيف اتفق، بل
 بعد ذلك، فشرط وأما ما. اجلوهر ال عرض، والعرض ال جوهر والليس، وذلك موجود ىف اجلوهر والعرض؛ فإن

 موضوع واحد جنسى أو نوعى، على أما فيه ال عليه، وهذا الشرط غري موجودين بني املتقابلني أن يكونا ىف

أحدمها، فيلحق اآلخر غري الزم على  أما العالقة واملالزمة فهى إضافة تلزم، إما. اجلوهر والعرض، فال تقابل بينهما
واتضح، أو تلزم كليهما فيكونان به متضايفني من حيث اللزوم،  قد تبنيماهو احلال ىف بعض ذوات اإلضافة مما 

 .تفهم التقابل املذكور ههنا فعلى هذه الصورة جيب أن

  الفصل الثاين
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  " ب" فصل 

 يف شكوك تلحق ما قيل يف التقابل

 بل تكون إن احلرارة وحدها ال تكون ضدا،: لقائل أن يقول مث ههنا مشكالت جيب أن تورد فتحل؛ وذلك أن
بالقياس إىل الربودة، وهو إذا أخذت بالقياس إىل الربودة ضدا كانت مضافة، فإا  حرارة فقط، بل إمنا تصري ضدا

ضدا، وإذا  مل تكن، من حيث هى حرارة، من املضاف، فليست أيضا مبضادة، بل إذا كانت مقيسة كانت وإن
بالقياس إىل غريها، ومن حيث   ماهيتها مقولةكانت مقيسة وضدا، صارت أيضا مضافا، فهى من حيث هى ضد،

فيكون التضاد . من حيث هى ضد هى من املضاف هى ماهيتها مقولة بالقياس إىل غريها، هى من املضاف، فهى
وههنا . شيئا داخالً حتت املضاف، فال يكون كالقسيم له حتت التقابل واملضاف إما شيئا واحدا، أو يكون التضاد

 لتقابل، من حيث هو تقابل، من املضاف، مث املضاف حتت التقابل، وأخص منه؛ وهذا حمال،ا مشكل آخر، وهو أن

لوازم، أو مشككات  سواء كان دخوالً كما حتت اجلنس أو دخوالً كما يكون حتت معاٍن ليست أجناسا، ولكنها
 .األمساء

   
أو ليس  اً فهل هو جنس أعلى،جيب أن يبحث عنه، هل التقابل جنس هلذه أو ليس جبنس، وإن كان جنس بل وما

. اخلوض فيها ذا الفن من العلم أليق جبنٍس أعلى؛ فهذه املباحث مما خيلق أن يبحث عنها املنطقى، إذ كان تكلّف

معاً، فتكون احلرارة من حيث هى حرارة ضداً للربودة، مث توجد من  إن احلرارة ينظر إليها وإىل الربودة: فنقول
 ودة، مث توجد من حيث هى ضد مرةً أخرى، فتكون مضافة إىل الربودة، فتكون احلرارةللرب حيث هى حرارة ضداً

عليهما معىن التضايف، إذ  بنفس اعتبارها مع الربودة يصح عليهما معىن حد الضد وهو أما كذا وكذا، وال يصح
: فصحيح لك أن تقول. وعمنهما منازع لآلخر ىف املوض ليس أحدمها مقول املاهية بالقياس إىل اآلخر، وكل واحد

إن : منهما منازع اآلخر موضوعه إن كان مشتركاً، وليس صحيحاً لك أن تقول إن احلرارة والربودة كل واحد
إن احلرارة من  :والربودة كل واحدة منهما مقولة املاهية بالقياس إىل األخرى؛ لكن صحيح لك أن تقول احلرارة

فإذن املوضوع ىف محل الضدية شئ، . األخرى ولة املاهية بالقياس إىلحيث تنازع وتضاد الربودة ىف موضوعها مق
احملصول األول، وإما املوضوع مأخوذا مع احملصول األول ملحوظاً فيه  واملوضوع ىف محل اإلضافة شئ، هو إما نفس

للشئ  عاتواألشياء املتضادة، هى املوضو. ونفس التضاد شئ، واألشياء املتضادة شئ. األول األخذ مع احملمول
 .الذى هو نفس التضاد، ونفس التضاد موضوع للمضاف

إن : للمضادة، إذا أخذت متضادة، صارت بسبب ذلك مضافة، وليس لك أن تقول إن املوضوعات: ولك أن تقول
الذى  فاملضاد إذن غري املضاف، وليس األمر.للمضادة، إذا أخذت مضادة، صارت بسبب ذلك مضادة املوضوعات

وأما . تضاد، فهذا حل شك األمر الذى هو املضاف، وإن كان التضاد يلزمه املضاف من حيث هوهو التضاد هو 
اإلضافة، وليست ىف هويتها مبضافات، فإنَّ كل تقابل من  حل الشك الثاىن، فيجب أن تعلم، أن املتقابالت تعرض هلا

 من حيث هو تقابل مضاف، وبني إن كل تقابل: تقابل مبضاف؛ وفرق بني قولنا حيث هو تقابلُ مضاف، وليس كل
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للمضاف،  وذلك ألن التضاد من التقابل، وقد علم أن املوضوع له، ليس هو املوضوع.تقابل مضاف إن كل: قولنا
ليست األمور املتضادة مقولة  فلذلك. لكن املوضوع له، من حيث هو تقابل، يصري موضوعاً للمضاف. كما بينا

ولو كان املضاف أمراً مقوالً على . امللكة والعدم من املضاف ث هى متضادة، والاملاهية بالقياس إال أن تقال من حي
كذا،  لكان كل متقابلني فهما متضايفان مطلقا، ال بشرط إحلاق أما كذلك من حيث مها حبال التقابل قوال مطلقا،

ليس إذن املتضايف املضاف، ف لكن كل متضايف فهو متقابل، وكل متضاد وكل عدم وملكة، وليس كل متقابل من
فإن الذى هو خاص قد يعرض لكل ما له طبيعة العام،  ومع هذا. أعم من املتقابل، فليست اإلضافة أعم من التقابل

وهو ههنا النظر إليه من حيث هو متقابل، وهذا النظر خيصصه، فيمنع عمومه  باعتبار شرط يصري العام به أخص،
متقابالت، وإن  إن املتضادات هى متقابالت من حيث املتقابالت:  تقولولذلك ال. وحيرم محله عليه لكل ما حتته
متقابالت اشتراطا، أخذها باملعىن  إن املتضادات متقابالت، فإن ذلك كذب، بل كوا من حيث هى: كنت تقول

ها املعىن، كأخذ احليوانية من حيث هى حيوانية، حمذوفة عن الذى هو املوضوع لعموم التقابل، وأخذها بذلك
 يلزم احليوانية ما ال حتمل على مجيع جزئيات احليوانية، فإن احليوانية إذا كانت فحينئذ. اخلصائص بشرط احلذف

إذا نظر فيها من حيث  وكأخذها ال ىف مادة،. كذلك، يلزمها أن تكون عدمية النطق، وليس كل حيوان عدمي النطق
 .ليست ىف مادة، وليس كل حيوانية كذلك

غريه، مث  جنسا ملا حتته بوجه من الوجوه، وذلك ألن املتضايف، ماهيته أنه مقول بالقياس إىل فليسوأما التقابل، 
املعاىن الىت جيب أن تتقدم ىف الذهن أوال،  فإنه ليس هذا من. يلحق هذه املاهية أن تكون مقابال ليس أا تتقوم ذا

ريه، بل إذا صار الشىء مضايقا، لزم ىف الذهن أن يكون مقولة بالقياس إىل غ حىت يتقرر ىف الذهن، أن الشىء ماهيته
للتقابل، حىت يكون  فالذاتية بشرائطها؛ غري موجودة بني التقابل وبني األشياء اىل هى كاألنواع. التقابل على صفة

والقوانني املفيدة ىف هذه األعراض ستشرح لك ىف  .كوا متقابالت داخلة بقوة أو بفعل ىف احلدود هذه كلها
 .مواضع أخرى

   
املضاف مقول املاهية  أما الفرق بني املضاد واملضاف، فهو أن: فينبغى أن نستأنف الكالم من رأس، فنقول واآلن،

إن : هو خري ألجل قياسه إىل الشر، كما نقول إن اخلري إمنا: بالقياس، واملتضادات ليست كذلك؛ ولذلك ال نقول
وهو من حيث هو مضاد : إن اخلري مضاد للشر، مث حينئذ نقول ولالضعف ضعف بسبب قياسه إىل النصف، بل نق

 املضاد املضاف، أن املتضادات ال ختلو إما أن ال يتعرى املوضوع فيها من أحد الطرفني ومما يفارق به. فهو مضاف

 وهى ملكة ىف اجلسم فال يكون بينهما واسطة، وقد يتعرى منهما فيكون بينهما واسطة؛ مثال األول، الصحة،

وسواء نسبت إىل البدن كله، أو . الطبيعى غري مؤوفة احليواىن يصدر عنه ألجلها أفعاله الطبيعية وغريها على ارى
باحلقيقة أو حبسب احلس، فإن الذى حيسب احلس، رمسه حبسب احلس واملرض، حالة  إىل عضو واحد، وسواء كانت

خيلو املوضوع  لك، بل يكون هناك آفة ىف الفعل، والمقابلة لتلك، فال تكون أفعاله من كل الوجوه كذ أو ملكة
وسطا هو حال ال صحية وال مرضية،  والذى ظن أن بني الصحة واملرض. عنهما ألبتة، فكذلك الفردية والزوجية

ىف حال ما له وسط وما ليس له وسط؛ وتلك الشرائط أن  فإمنا ظن ذلك ألنه نسى الشرائط الىت ينبغى أن تراعى



 169                    ابن سينا- املنطق

. زمان واحد بعينه، وأن يكون اجلزء واحدا بعينه، واجلهة واالعتبار واحدة بعينها  واحدا بعينه ىفيفرض املوضوع

واعترب منه  فرض كذلك، وجاز أن خيلو املوضوع عن األمرين كان هناك واسطة، فإن فرض إنسان واحد، فإذا
وى التركيب، حبيث تصدر عنه س عضو واحد، أو أعضاء معينة، ىف زمان واحد، وجاز أن ال يكون معتدل املزاج

وإن كان ال بد من أن . وأن ال يكون كذلك، فهناك واسطة مجيع األفعال الىت تتم بذلك العضو أو األعضاء سليمة،
 التركيب، أوال يكون معتدل املزاج سوى التركيب، إما ألنه أحدمها دون األخر، أو ألنه يكون معتدل املزاج سوى

بينهما وسائط ألوان،  ومثال الثاىن السواد الصرف، والبياض الصرف، فإن.  واسطةال واحد منهما، فليس بينهما
بأن يصري مشفا، فتكون الواسطة، سلب الطرفني  وقد خيلو املوضوع من كليهما إىل الوسائط، ورمبا خال إىل العدم

سم حمل كقولك األدكن وهذه الواسطة اخللطية، رمبا كان هلا ا. الطرفني مطلقاً من غري إثبات واسطة خلطية من
السلب  مل يكن هلا اسم حمصل، بل إمنا يدل عليها سلب الطرفني، من غري أن يعىن بسلب الطرفني والفاتر، ورمبا

بالسلب سلب ال يشري إىل إثبات  وإذا عىن. ال عادل وال جائر: الذى ال إثبات حتته، بل يراد به إثبات، كقوهلم
خفيفة وال ثقيلة، واهلواء ال أبيض وال أسود، فاألضداد  السماء ال:  كقوهلممتوسط، دل عليه بواسطة غري خلطية،

 خيالف التضاد، تقابل العدم وامللكة، ألن املتقابلني بالعدم وامللكة هلما موضوع تنقسم إىل هذين القسمني وذا

يس كيف اتفق، بل إمنا ل واحد، من شأن كل واحد منهما أن يكون فيه، فتكون فيه امللكة ويكون فيه العدم، ولكن
تكون موجودة فيه للموضوع، كما يعدم البصر ىف  يكون فيه العدم بأن يعدم امللكة من موضوع، وقتاً من شأا أن

فهنالك . ملكة البصر، وتسقط األسنان وقتاً من شأا أن ال تسقط فيه،بل تبقى املوضوع، وقتاً من شأنه أن يكون له
أيضاً ساعة يولد، يقال له  اً، فإن اجلرو الذى مل يفْقَح، ال يقال له أعمى، وال الطفلأحدمها عمى، واآلخر درد يكون

وهذا الشرط غري موجود ىف قسمى تقابل . أعمى وأدرد أدرد، بل إذا حان أن يكون له بصر وسن، ومل يكونا، فهو
أن ينتقل من أحدمها إىل اآلخر للضدين اللذين ال واسطة بينهما، جيوز ىف كل وقت  التضاد، فإن املوضوع املشترك

خيلو مجيعاً إىل  واملوضوع املشترك للضدين ذوى الواسطة، فقد.أن يكون طبيعيا ال يفارق، كبياض تقنس إال
وامللكة، وال انتقال من العدم إىل امللكة، بل من امللكة  الواسطة، إن مل يكن أحدمها له طبيعيا، وال واسطة بني العدم

 أنا قلنا عدم وملكة أو غري ذلك من املتقابالت، فلسنا نشري من العدم وامللكة ومن د ذلك،وافهم بع. إىل العدم

متصفا ا، فليس  سائر املتقابالت إال إىل طبائعها، ال إليها، من حيث وجودها للموضوع، أو كون املوضوع
    العمى،

عمى، ويكون العمى  زيد: مى، وال يقالزيد يع: وكذلك يقال. ، شيئا واحد"وأن يبصر " والبصر، ". يعمى  وأن "
مفهوم بنفسه، أو مفهوم بسبب ما عدمه، أعىن  وأما العمى، فهو معىن. أيضا لزيد معىن يقتضى نسبة العمى إىل زيد

املتقابالت األول، بل أمور تلحق املتقابالت، فيعرض هلا أن تكون  فهذه ليست هى. البصر إذ هو عدم البصر
 .متقابلة

هو املوضوع،  ىف املوجبة والسالبة، فإن ما يقع عليه املوجب والسالب أمر أو معىن ال قول، بلاحلكم  وكذلك
نفسه، فهو أيضاً ليس بقول، بل  وأما ما يوجب ويسلب. زيد جالس، أو زيد ليس جبالس: زيد، ىف قولك: كقولك

اإلجياب والسلب، هو الشئ الذى له تقابل ب فليس إذن. جالس وليس جبالس: هو حممول ىف القول، كقولك
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فإن أخذناه إجياباً وسلباً، كان املوضوع، لذلك، . موجبه وسالبه اإلجياب والسلب؛ هذا إن أخذنا التناقض
فيشتق هلا  فإا هى الىت فيها اإلجياب،. ووصفاً، على قياس ما كان للعمى والبصر، هو القضية واملوصوف به، وضعاً

اإلجياب والسلب ليسا مها اإلجياب  سالبة، فيكون املتقابالن ىف: ، فيقالموجبة، أو السلب: منها االسم، فيقال
 .إجياباً والسلب، وألن اإلجياب إجياب ىف قضية، فليست القضية

عرف الفرق بني املضاف وبني  لذلك فإذا عرف هذا، فقد عرف حال التضاد، وحال العدم وامللكة، وكان قد
أما العدم وامللكة فليس أحدمها مقوالً بالقياس إىل : فنقول بل العدم وامللكةالتضاد، فليفرق بني تقابل املضاف، وتقا

كالعمى،  مفتقرة ىف تصورها إىل العدم ألبتة، فإا قد تتصور ماهيتها ىف نفسها؛ وأما العدم اآلخر، أما امللكة فليست
س إىل امللكة، فإا غري صائرة عمى بالقيا فإا وإن كانت ال تتصور إال بتصور امللكة، فإا ليست مقولة املاهية

 .هو عمى ألجل قياسه إىل البصر، وإن كان العمى هو عدم البصر بالقياس إىل البصر، حىت يكون العمى إمنا

 طريق جنسه، حىت يكون هذا املوضع، أن معىن هذا الكالم أن العمى ينسب إىل البصر من وقد ظن بعض الناس ىف

هو كجنسه وهو   من طريق جنسه، وكذلك العمى مضاف من طريق جنسه أو ماكما قيل ىف النحو من أنه مضاف
فإن العدم . صواباً بوجه من الوجوه وليس هذا الذى قاله. ويسبب ماهو عدمه. العدم، فإن العدم معقول بالعرض

ا هو عدم شئ، وال بالقياس إىل امللكة، فإن العدم ليس إمن الذى هو جنس العمى، ليس مقول املاهية بالقياس إىل
 موضوعة ىف الذهن، بإزائها، يقال هلا عدم، حىت يكون العمى عمى ألن امللكة ملكة، كما ألجل أنه مقيس إىل صورة

املاهية بالقياس، معناه هو حال  يكون األب أبا ألن االبن إبن، فينعكس القول من اجلانبني كما قد علمت، إذ قول
. بإزائه من حيث هو كذلك، لنفس كون ذلك الشئ بإزائه مأخوذالشئ من جهة أن شيئا آخر موجود بإزائه، و

فإن العدم يرفع امللكة، وليس العدم إمنا هو عدم ألجل أن امللكة ملكة فقط،  وليس حال امللكة عند العدم كذلك،
 فقدان شئ وفقداا ال هو عدم للملكة ال على أا جتعل امللكة حبال، بل على أنه منسوب إليها بأنه زواهلا بل إمنا

 .بالقياس إىل العدم املأخوذ بإزاء امللكة آخر كيف اتفق، ولذلك ال حتتاج امللكة أن تقال ماهياا
   

ومل يكن العدم  املضافات مقولة املاهية بالقياس، وكذلك ما يتكافؤ املضافان ىف العكس اخلاص باملضاف، فلما كانت
إمنا هو بصر ألجل العمى، كما رمبا  ر للعمى، وال أن البصرإن البصر بص: وامللكة على هذه الصورة، فال يقال

وامللكة ليسا متضايفني، وكان قد علم بإشارٍة ما أما غري متضادين،  فظاهر أن العدم. إن العمى عمى البصر: نقول
حيل يست إما أن يكون أحدمها طبيعيا للموضوع،: اللذين ال واسطة بينهما حكمهما أحد احلكمني فإن املتضادين

وإما أن ال يكون أحدمها طبيعياً، فال  وجود املوضوع خالياً عنه، كالفردية للثالثة ىف ظاهر األمر، واحلرارة للنار؛
مث العدم وامللكة، . أحدمها ألبتة، مثل الصحة واملرض لبدن اإلنسان يكون املوضوع ىف شئ من األوقات خالياً عن

يفْقَح، فإنه ال   الوقت الذى من شأنه أن يكونا فيه، مثل اجلرو الذى ملخاليا عنهما مجيعاً، قبل فقد يكون املوضوع
كونه، فهذا التقابل ليس فيه أحد حكمى  بصري وال أعمى؛ وال يكون أحدمها طبيعياً بعينه للموضوع ىف وقت

خيلو عن فيه واسطة، فإن املوضوع ىف وقت صلوحه للطرفني، قد  وأما التضاد الذى. التضاد الذى ال واسطة فيه
 .كذلك حال تقابل العدم وامللكة، فإن املوضوع ال خيلو ىف وقت صلوحه هلما عن أحدمها الطرفني إىل الواسطة، وال
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منهما إىل اآلخر، فإنه ليس  وأيضا فإن األطراف من املتضادات، إذا مل تكن طبيعية فقد ميكن أن تنتقل من كل واحد
الصاحلني بشئ، فإنه ملا كان إذا عاشر الصاحلني انتقل إىل  قل إىل ملكةإن الذى له ملكة الرداة، ال ينت: ما يقال

العدم  وال كذلك حال. أن ينتقل عند االرتياض إىل التمام، أو يقارب التمام إن مل خيترم عادام ولو يسرياً، فيوشك
ريا، فإن الذى يكون غري بصري، مث وال كث وامللكة، فإن امللكة تنتقل إىل العدم، والعدم ال ينتقل إىل امللكة، ال قليالً

حكمه حكم حمجوب أو مغموم أو معصوب البصر، حيتاج أن يزال املانع  يأخذ يبصر يسرياً يسرياً، فليس بأعمى، بل
زالت، فأما إذا  الىت هى القوة املبصرة ثابتة موجودة فيه، إمنا العمى باحلقيقة أن تكون امللكة قد فامللكة. وينمحى

 .والذى للمتضادات ليس ذلك بعمى، فقد افترق التقابل الذى للعدم وامللكة،حجبت أو غمت، ف

املتناقضني يصلح فيهما الصدق والكذب، وليس ىف  فأما التقابل الذى هو التناقض، فيفارق اجلميع من جهة أن
 ناقضني إذا كانا علىوأيضاً فإن املت. ومقابلها، وال ىف األخ ومقابله، صدق وال كذب العمى ومقابله، وال ىف احلرارة

وال أيضا إن ألّف . املتناقضني شرائط، لزم أن يصدق أحدمها ضرورة، ويكذب اآلخر، وال كذلك احلال فيما سوى
كالصحيح واملريض، . األضداد الىت ال وسائط بينها مما سوامها قضايا، حىت يكون مكان صحيح وليس بصحيح أحد

فال . إنه صحيح وإنه مريض، يصدق أحدمها ضرورة،ويكذب اآلخر: فقيل فإنه وإن كان زيد إذا كان موجوداً
بأى  القسم من التضاد يقابله تقابل النقيض، وذلك ألن الصحيح، وما ليس بصحيح، إذا قرنا ينبغى أن يظن أن هذا

فإنك إذا . وكذب اآلخر موضع شئت، وباملعدوم، قرنا على شرط النقيض، ثبت تقابل النقيض، وصدق أحدمها،
احلجر صحيح، احلجر مريض، :قلت احلجر صحيح، واحلجر ليس بصحيح، صدق السالب منهما؛ فإذا: قلت

كذب أنه صحيح، وكذب أنه مريض، ومل يكذب أنه  وكذلك إذا جعلت اإلخبار عن زيد، وهو معدوم،.كذبا مجيعا
ذب عليها، إال املعدومات، وذلك ألن اإجياب للمعاىن املوجودة يك فإن السلوب كلها تصح عن. ليس بصحيح

 أو وجود وصف ألمر، وال يوجد املعىن. موضع بيانه،ألن اإلجياب حكم بوجود معىن ملعىن بشرط وحال ليس هذا

يفارق املتناقض، فكيف اللواتى  فإذا كان ما ال يتوسط فيه من املتضاد. ملا ليس مبوجود، وأن ال يوجد، فهو السلب
املوضوع املوجود القابل هلما، كما إذا قيل للعفيف إنه خامد  يعاً ىفبينها متوسط، الىت قد يكذب الطرفان معا مج

 باجلملة أنك إذا نظرت إىل التضاد من حيث هو تضاد، مل يوجب ما يوجبه التناقض، وإمنا وبني. الشهوة، أو فاجر

 .طة هلاألا ال واس يعرض له ما يشبه ذلك لبعض املتضادات، وىف بعض املوضوعات خاصة، ال ألا تضاد بل
   

الغريب كاحلجر،  الوجه كله، يتضح الفرق بني تقابل التناقض وتقابل العدم وامللكة، فإن املوضوع ومن هذا
احلجر بصري، احلجر أعمى، أو : وامللكة، كقولنا واملعدوم كزيد املتوىف، يكذب عليه القوالن املؤلفان من العدم

احلجر أو زيد املعدوم بصري، احلجر : ال يكذب املتناقضان معاً إذا قلناو. أعمى زيد املعدوم بصري، زيد املعدوم: قولنا
إذا مل يكن الوقت  وأيضا فإن املوضوع الذى ليس بغريب، قد يكذب العدم وامللكة فيه. املعدوم ليس ببصري أو زيد

 . ببصريأعمى، وال يكذب أنه ليس الذى من شأنه أن يكون فيه، كقولنا للجرو الذى مل يفْقَح بصري أو

  الفصل الثالث
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  "ج"فصل 

 يف التعبري عن أحكام وخواص يف املتضادات

يظن أنه ضد اخلري على األطالق، فكل واحد من جزئيات الشر، ضد لواحد  الشر على اإلطالق من حيث هو شر،
 الشركاملرض للصحة، واجلور للعدل، واجلنب للشجاعة، والفجور للعفة، فهذه حال مضادة  من جزئيات اخلري،

املتوسطة بني طرىف  وذلك ألن امللكات. وأما مضادة شر آخر للشر، فقد يكون الذى يضاد الشر شرا آخر. للخري
بالتدبري اجلزئى ىف اقتناء اخلري إال لشىء، تتعلق ا  اإلفراط والتفريط، ىف األمور املتعلقة بالشهوة والغضب، واملتعلقة

سن التدبري الذى يسمى حكمة، وتكون هى الفضائل؛ واإلفراطات والعفة وح الفضائل اللواتى هى كالشجاعة
والتوسط يضاد . رذائل تتعلق ا الرذائل فإن اجلنب، والتهور، واخلمود، والفجور، واجلريزة والغباوة، والتفريطات

 من التوسط املضاد للطرفني إمنا يوجد ىف يسري الطرفني، وكل واحد من الطرفني يضاد اآلخر لبعده عنه، وهذا
األشياء، فإن اخلري يضاد الشر مطلقا، وال يوجد للشر شر يضاده مثل  وأما ىف أكثر. األمور حنو الىت ذكرناها

ما  فمن ذلك ما اإلفراط فيه كله ردىء، كاملرض، ومن ذلك. والعلم واجلهل، واحلياة واملوت الصحة واملرض،
وهذا ىف يسري من األمور الىت  :فسرين ىف شرح قوهلموقد قال بعض امل. اإلفراط فيه كله خري، كالعلم، فهذا هذا

الوسائط ىف اإلفراطات والتفريطات ليست خبري، مثل  ختالف هذا القانون، أن قائل هذا القول، يعىن به أن بعض
 كله ردىء؛ وأما الالقتل فكله خري، وليس إمنا يكون الطرف فيه يعينه فقط هو القتل فإنه ليس الوسط فيه خبري، بل

 .ردىءال

بضاده، وشر أيضا يضاده، وذلك  وليس الغرض ىف هذا الكتاب هذا، بل الغرض أن من الشرور ما يوجد له خري
حدود اإلفراط إىل آخر حدود التفريط، ذاهبا باتصال  إذا كانت هناك طبيعة موضوعة لإلفراط والتفريط، من أول

رياً أيضاً يضاد الطرفني اللذين يضاد كل واحد الطبع، ويكون املتوسط خ فهناك يوجد متوسط وطرفان ىف. واحد
وليس  وليس احلكم ىف كل األمور هكذا، فان العلم خري، واجلهل شر،. وهذا ىف يسري من األمور منهما اآلخر،

فهذا . أشياء أخرى كثرية وليس هناك وسط هو خري وطرفان مها شر، وكذلك احلال ىف. هناك للشر ضد إال اخلري
متوسط بني الطرفني لإلفراط والتفريط وضعيني، كما  للمعلم األول، إليه ذهب، ومل يلتفت إىلمعىن ذلك الكالم 

ذلك، لكان إمنا يرينا أن الشر ليس الذى يضاده فالن، وليس غرضه أن يرينا  ولو ذهب إىل. ذهب إليه هذا الشارح
أوردوه من أمر  وليس ىف الذى. يضادهغرضه أن يرينا أن الشر الذى يضاده اخلري، يضاده الشر، ورمبا مل  هذا، بل

 .التوسط ذلك
   

الوجه الذى ينبغى،  القتل أيضاً، فإنه ليس مثاال حسناً ىف ذلك، ألن قتل من ينبغى حني حني ينبغى على وأما حديث
ترك قتل من ينبغى قتله على الوجه الذى  أن هو من أفعال الشجاعة، ومن الواجب ىف حفظ املدينة، وهو خري، كما

ينبغى أن تعلم، أن اخلري : فيجب أن نعود إىل عادتنا ىف التعقب، فنقول وبعد هذا،. نبغى وحني ينبغى، هو من الشري
 واحد من الرين بالذات، ألن الشجاعة ليست تضاد اجلنب من حيث هو جنب، بل من حيث يشارك ليس يضاد كل



 173                    ابن سينا- املنطق

وحتصيل هذا، . للواحد واحد فإذن الضم بالذاتوذلك ألنه رذيلة خمسة للنفس، والشجاعة فضيلة، . اجلنب التهور
ومعانيها، غري مضافة إىل موضوعاا من حيث أا تفيدها  نظر ىف طبائعها. أن النظر ىف هذه امللكات هو على وجهني

 حممدة أو مذمة أو منفعة أو مضرة، وهو أن ينظر ىف مجلة الطبيعة الىت بني اجلنب حاال يلزم موضوعاا ألجلها

الشجاعة مضادة ألحد  ور، ماراً على الشجاعة من حيث هى ملكات يصدر عنها أفعال ما، فحينئذ ال جندوالته
على موضوع واحد، وبينهما غاية البعد، فيكونان  الطرفني، بل تكون أمراً متوسطاً، ويكون الطرفان مها املتعاقبان

وضوعها منها، وذلك باعتبار أا أمور تناسب من حيث احلال الىت حتصل مل مها الضدان فقط؛ والثاىن، نظر فيهما
إضافات هلا وليس  االنسان أو نوع اإلنسان أو ال تناسبه، وهذا اعتبار أمر يعرض للكيفيات، من جهة مصلحة نفس

وصحة، وكون اجلسم ىف طبيعته حبال، غري كونه  كما أن كون الشىء حاراً أو بارداً، غري كونه موافقاً. ىف ذواا
اخلريية والشرية أمرين يلزمان هذه الكيفيات من جهة مقايستها إىل الطبيعة  اً أو مساً قاتالً، فتكوندواء نافع
 .ولذلك ال يلزماا من جهة مقايستها إىل أبدان حيوانات أخرى اإلنسانية،

يتضادان  ، القلناه، فقد علمت، أن الكيفية الىت تقال هلا شجاعة، واألخرى الىت يقال هلا جنب وإذ قد اتضح لك ما
منهما ملا اقترن ما مسى  ىف جوهريهما؛ بل قد علمت أن الشجاعة إمنا تضاد اجلنب من جهة عارض لكل واحد

طبيعتها نفسها شيئاً، بل طبيعتها وسط، ولكن ملا كان  أحدمها شجاعةً واآلخر جبناً، ةأا ال تضاد ذلك من حيث
 فة، غري مردودة إىل الشروط الىت ا تصري حقيقة، فلذلك ال جيب أناملشهورة واملتعار ناء هذا الكتاب على األمور

يوجد املتوسط فيها مضاداً  واعلم أن ههنا أموراً أخرى بينها متوسطات، وال. يلتفت فيه أىل هذا النحو من التحقيق
، بل طرفاً مها فإن الفاتر واألدكن ال يضاد شيئاً لشىء من الطرفني بوجه من الوجوه، إذ ليست هلا هذه النسبة،

فيما يظن ليس كحال الشجاعة، فإن الفاتر يعتقد من أمره أنه خلط من الطرفني،  املتضادان، وإن كان حال الفاتر
التضاد، وال تتأتى ىف  ومع ذلك ، فإن هذه القسمة املشهورة تتأتى ىف تقابل. الشجاعة فإا طهارة من الطرفني وأما

مطلقاً، ال يوجب وجود اآلخر بوجه من الوجوه  املتضادين، أن وجود أحدمهاومن أحكام . تقابل العدم وامللكة
الناس كلهم صحاح، مل مينع هذا التوهم منا معارضة وجوب املرض، ومل يبعد  إجياب املتضايفات، فإنه لو تومهنا أن

زيد صحيح،  :و قلنامرض ألبتة، وإن عنينا وجود أحدمها ىف شىء بعينه، منع وجود اآلخر معاً، كما ل أن ال يكون
 .منع أن يكون مريضاً

   
واحد، فال مينع أن يكون ما هو أب هو  إما مطلقات، فيوجب وجود أحدمها اآلخر، وإما ىف شىء: واملتضايفات

وما للمتضادين أن حملهما واحد يتعاقبان فيه ويتنازعانه؛ فرمبا كان  أيضا ابنا، وقد أشري إىل تلخيص هذا فيما سلف
أعم من نوع واحد، كالسواد والبياض؛ فإن موضوعهما اجلسم، من حيث هو جسم طبيعى  معىنذلك الواحد 

واحداً،  وقد يصلح له أنواع وليس ذلك نوعاً. مركب، أى جسم عنصرى مركب كان مما يصلح لقبوله عنصرى
 كثرية، بل تقع ىف أنواع ورمبا كان من نوع واحد، مثل العدل واجلور فإن موضوعهما ليس كل نفس وال نفوس

غري تنازع، كالعدد للزوجية والفردية، واملتضادان  ورمبا كان املوضوع للضدين جنسا فيقتسمانه من. نفس اإلنسان
ىف اللون، ورمبا كانا ىف جنسني خمتلفني، كالعفة والفجور اللذين أحدمها من  رمبا كانا ىف جنس، كالبياض والسواد
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يكون املعىن ىف  ويشبه أن. مبا كانا بأنفسهما جنسني، كاخلري والشرالفضيلة واآلخر من جنس الرذيلة، ور جنس
على اخلري اجلوهرى واخلري الكمى واخلري  قوهلم، بإن اخلري والشر جنسان، ليس أن اخلري والشر من حيث هو مقول

جه، ليس حيث هو مقول على امللكات فيكون متواطئاً من هذا الو الكيفى وغري ذلك، فيقال قوال جنسياً، بل من
الشرية  سومح ىف كونه ذاتيا هلا أو عرضيا الزما هلذه امللكات، فإن احلق، أن اخلريية أو مث قد. باشتراك االسم

يكون املراد غري ما ناقشنا فيه،  ويشبه أن. يلزمها وال يقومها، فإن كان كذلك فيكون اخلري والشر من باب الكيف
املشهور من أمر اخلري والشر، فإن املشهور من أمرمها أما  اً علىبل يكون قد توسع ىف هذا الباب توسعاً مطرد

 .االستقصاء احلكم على ذلك، ومل يبال مبا يعرض من ذلك، إذ ليس هذا الكتاب كتاب عامان لألشياء، فأحرى

إذا كون الصارم مضاداً للددان، وذلك  وأما االستقصاء فإنه يقضى، أن تكون الشجاعة مضاداً للجنب، قريب من
امسا لسيف مع الكالل، فيكون ال تضاد بينهما إال النطوائهما على  أخذ الصارم امساً لسيف مع احلدة، والددان

مع  التضاد بينهما ألجل جنسني، مها احلاد والكليل، وكذلك الشجاغعة، كأما اسم الكيفية متضادين، مث يقال إن
مثل هذا الكتاب، وأما   ال نناقش ىف هذه األشياء ىفالنسبة املذكورة، وكذلك اجلنب، وكذلك احلمق؛ ولكنا

 .ذلك التحقيق ىف هذه األمور، فسيأتيك له موضع حمصل ىف

وأمر العدم والصورة بعد املشهور، فال يترك  فينبغى لنا أن نشري قليالً اىل ما وقع عليه االتفاق اخلاص ىف أمر التضاد
 هى األمور الىت تشترك ىف موضوع واحد، وكل واحد منها معىن احلقيقية أن األضداد: املتعلم متحرياً، فنقول

يتعاقبان، وبينهما  ليس كالسكون واحلركة، ويكون االثنان املتقابالن منها، ال جيتمعان معاً، بل كالبياض والسواد،
ىف املوضوع من العدم، أن يكون الشىء معدوماً  وأما العدم وامللكة، فاحلقيقى. غاية اخلالف ليس كالفاتر واحلار

سواء كان املعدوم ما مسيته ههنا ملكة أو شيئاً آخر، وسواء عاد أو مل  القابل لوجوده بطباعه من حيث هو كذلك،
طبائع  قبل الوقت أو بعده، أو فيه؛ ومنه ما هو أهم من ذلك، وهو عدم الشىء عما ىف طبيعة من يعد، وسواء كان

كاألنوثة، واخلري والشر ىف   أو نوعية كاخلرس األصلى، أو جنسيةاملوضوع أن يقارنه، شخصية كانت تلك الطبيعة
. الشر عدم كمال ما من شأنه أن يكون للشىء إذل مل يكن أكثر األشياء يتضادان باحلقيقة تضاد العدم وامللكة، فإن

 لست واملرض أيضا من حيث هو مرض باحلقيقة عدم،. أشبه ذلك، كلها أعدام والسكون، والظلمة، واجلهل، وما
 مزاج أو أمل، والفردية أيضاً، هى حال اجلنس مأخوذة مع سلب عارض قد يكون فيه، وذلك أعىن من حيث هو

ال ينقسم مبتساويني، كان من  اجلنس هو العدد، وقد ينقسم مبتساويني، وقد يعدم هذا املعىن فيه، فإذا اقترن به، أن
 .ولنقتصر اآلن على هذا املبلغ. يكون ىف ذلك اجلنس نتلك اجلهة فرداً، وكان منطويا على عدم ما، من شأنه أ

  الفصل الرابع

  "د"فصل 

 يف املتقدم واملتأخر
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واحلال ىف ذلك كاحلال ىف املتقابالت، أعىن أن توفية حق . واملتأخر وقد جرت العادة أن يذكر بعد املتقابالت املتقدم
 يراد املشهور وعلى حماذاة التعليم األول، وأماىف مداخل التعليم فيجب أن نقتصر على إ االستقصاء فيه ليس

 .التحقيق فستجد تفاريقه ىف مكانه
   

الثاىن ما يقال له إنه  األول من التقدم هو الذى يكون بالزمان؛ فان األكرب سناً أقدم من األحدث،والوجه فالوجه
ال الواحد، عند االثنني، فإنه إن كانت لزوم الوجود، كح متقدم بالطبع، وقد حد أنه هو الذى ال يرجع بالتكافؤ ىف

 موجودة، وال ينعكس مكافئه، فليس إن كانت الوحدة موجودة، فاالثنينية ال حمالة االثنينية موجودة فالوحدة

وأما حتصيل األمر ىف ذلك  ومن املشهور أن ما يكون كذا فهو متقدم بالطبع وليس ىف املشهور له شرائط. موجودة
 .ىفيؤخر إىل صناعة أخر

 املرتبة على اإلطالق؛ وهو الشىء الذى تنسب إليه أشياء أخرى فيكون بعضها أقرب منه وأما الثالث فهو املتقدم ىف

بعد املطلق فذلك ما هو  وأما. وبعضها أبعد، مثل اجلنس األعلى ىف حكم اجلنسية والنوع السافل ىف حكم النوعية
لالثنني من هذا املنسوب إليه فهو أقدم ىف املرئية مثل  ا هو أقربأقرب املنسوبني إىل هذا املنسوب إليه منه، فإن م

إن اعتربت االبتداء من اجلنس األعلى، واحليوان أقدم من اجلسم، إن اعتبرت ذلك  اجلسم فإنه يتقدم على احليوان
املذكورة، ولذلك النسبة  واملتقدم باملرتبة ليس جيب له بذاته أن يكون متقدما، بل حبسب اعتبار. النوع األسفل من

ىف األمور طبعاً مثل ما ىف ترتيب األنواع واألجناس  وكما أن الترتيب قد يوجد. قد ينقلب األقدم فيصري أشد ختلفاً
أوضاع األجسام البسيطة، وقد يكون وضعاً كترتيب الصفوف ىف املكان منسوبة  الىت بعضها حتت بعض وىف ترتيب

طبيعية، وقد يكون   أو كدار فالن، كذلك املتقدم بالترتيب قد يكون ىف أموربالوضع، كالبلد الفالىن مثالً إىل مبدأ
كالصف األول من صفوف الس، وقد يكون  واملتقدم ىف املكان من هذه اجلملة قد يكون بالوضع.ىف أمور وضعية

 .إىل اهلواء بالطبع كالنار املستقرة ىف مكاا بالقياس

واحلروف قبل اهلجاء،  قبل القياسات والنتائج  العلوم الربهانية، فإن املقدماتوقد يوجد املتقدم باملرتبة أيضا ىف
إن األمثلة املذكورة ىف هذا : مواضع إشكال وهو أن لقائل أن يقول والصدر ىف اخلطبة قبل االقتصاص، وههنا

القياس كانت  إنه إن كانالباب األول؛ فإن املقدمات قبل القياس ليس ىف املرتبة بل ىف الطبع، ف املوضع داخلة ىف
واهلجاء،، فنقول ىف جواب ذلك، إنه  املقدمات، وليس إن كانت املقدمات كان القياس، وكذلك احلال ىف احلروف

بالطبع متقدماً ىف املرتبة من وجه آخر؛ وذلك ألن النظر ههنا ىف  وان كان األمر كذلك فليس ميتنع أن يكون املتقدم
التحليل  وحنن نتناول املقدمات مرة على طريق.  حبسب استعمالنا إياها ىف التعليمنفسها ولكن املقدمة ليس حبسب

وإن سلكنا سبيل التحليل  ومرة على طريق التركيب؛ فإن سلكنا مسلك التركيب كانت املقدمات قبل القاسات،
ن أخذ الوسط بني لنا القياس بعد النتيجة؛ وأل بأن فرضنا أوال النتيجة وطلبنا وسطا، كما ستعرف بعد، انعقد

هذا املوضع هو قبل ختصيصه بأحدمها حىت حتصل إحدى املقدمتني بصفة  الطرفني على أنه مشترك بينهما ىف مثل
مقدمٍة مقدمٍة ما  حىت حتصل األخرى بصفة؛ فيكون القياس أوالً ما بينا مث يتدرج منه إىل أعتبار وختصيصه باألخرى

يكون موضوعا للتركيب والتحليل؛ ويكون  فقد ظهر أن الترتيب الواحد. وفوكذلك األمر ىف اهلجاء واحلر. حاهلا
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املتقدم حبسب التحليل غري املتقدم حبسب التركيب، وذلك حبسب  ابتداء التركيب غري ابتداء التحليل، وكون
 ؤنا إليهاوإن كانت متقدمة بالطبع، من حيث نفسها، فليست متقدمة بالطبع من حيث انتها استعمالنا املقدمة؛ فهى

التقدم ىف املرتبة ال نلتفت إىل  على أن النتيجة قد جيوز أن تكون من مقدمات أخرى، وعلى أنا ىف اعتبار. بالتحليل
واملقدمات . بل إمنا نلتفت إىل حال نسبته إىل طرف ينتهى إليه حال الشىء ىف نفسه وال إىل حاله من جهة استعمالنا،

واآلخر املبدأ  راها إىل النتيجة القصوى املقصودة منتظمة بني طرفني أحدمها النتيجةوما جيرى جم املنتظمة من األوائل
. أقرب من املبدأ األول فهو أبعد من النتيجة األول، فما هو أقرب من النتيجة فهو أبعد من املبدأ األول، وما هو

ب منه واآلخر أبعد ويكون والبعد من جانب آلخر، فيصري أحدمها أقر وقد ختتلف مقدمتان ىف القرب من جانب
 الطرف اآلخر خمالفاً، أو يكون أبعدمها من الطرف األول أقرما من هذا الطرف اآلخر، حكمهما بالقياس اىل

 .وأقرما من ذلك الطرف أبعدمها من هذا الطرف
   

 .عمر إن أبا بكر متقدم على: القسم الرابع من املتقدم وهو املتقدم بالشرف فهو كما يقال وأما

فإن السبب . املتقدم بالعلية وههنا قسم للمتقدم مشهور نذكره على وجٍه وحنققه ىف صناعة الفلسفة وذلك هو
اآلخر، وليس أحدمها متقدماً بالطبع على الوجه  متقدم على السبب، وإن كان ال يوجد أحدمها إال وقد وجد

وهذا التقدم مثل . بع على املتقدم بالعلية وبالذاتكان قد يقال املتقدم بالط املذكور من املتقدم بالطبع ههنا، وإن
صادقاً فهو  اإلنسان ىف نفسه وإحقاق قول القائل إنه موجود؛ فإنه كلما كان القول بأنه موجود وجود

إنه كان أوال موجوداً مث : يقولوا ولكن الناس ال يتحاشون أن. موجود؛وكلما كان موجودا فالقول بذلك صادق
ذلك بأنه موجود صادقا ويتحاشون أن يقولوا إنه كان القول  ادقاً؛ أو حىت كان القول بعدكان القول بوجوده ص

فحرك  وكذلك احلركة الىت لَيِد زيد، إذا اختارها. هو موجوداً أو حىت كان هو موجوداً بوجوده صادقا أوالً مث كان
فتحرك ما يالقيه أة حترك القلم معىن  ه أوالًال حمالة ما يالقيه وحرك القلم، فإن الناس يتصورون لقوهلم زيد حرك يد

حيرك القلم حىت حرك هو يده؛ فهذا املعىن هو التقدم الِعلِّى؛ فإن  مينعون صدقه ىف قوهلم إنه حيرك ما يالقى يده أة
 من حيث هى ذات ومعلوهلا ذات ال تتقدم وال تتأخر، وال يكونان معاً، وكانت، من حيث هى العلة، وإن كانت

مها معاً فإن األول من حيث  مها اإلضافة، واآلخر معلول لزمه اإلضافة ال يتقدم أحدمها أيضا وال يتأخر، بلعلة، لز
إىل حال الوجود وتكون له النسبة إىل الوجود غري  وجوده ليس عن اآلخر ووجود اآلخر عنه فهو متقدم بالنسبة

وستجد هذا املعىن . توسط فيها وجود األولالنسبة له إىل الوجود إال وم متوسط فيها وجود اآلخر، واآلخر
 .سائر أحناء التقدم لكل حبسبه كاحلاصل ىف

؛ فإن كل أمرين ال يتقدم أحدمها على "معاً " على معرفة  وإذ قد وِقف على التقدم والتأخر فقد سهل الوقوف
لألمر الذى  تأخر؛ ويقال معاً ىف الطبعفيقال معاً ىف الزمان ملا ال يتقدم أحدمها فيه وال ي .اآلخر وال يتأخر فهما معاً

لألخ ، وإما متنافيان فيه فال يلزم أحدمها  ال تقدم وال تأخر فيه بالطبع، فهما إما متالزمان ىف تكافؤ الوجود كاألخ
أ معاً ىف الطبع فقط، بل ألما معاً ىف املرتبة أيضاً وىف النسبة إىل مبد اآلخر كاألنواع حتت جنس واحد؛ ليس ألما

اجلنس، على أن  هذه من حيث النسبة إىل طبيعة اجلنس متأخرة بالطبع من اجلنس، ومن جهة إضافتها إىل فإن. ما
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تقدم فيها وال تأخر ىف الطبع فهى معاً ىف  اجلنس مبدأ مفروض هى متأخرة عنه باملرتبة، ومن حيث أن طبائعها ال
 خمالفةَ للحال الذى لطبعه عند طبع اجلنس ولطبع اجلنس اآلخر توجد حالة الطبع؛ إذ كل واحد منهما بالقياس إىل

نِسبت إىل حال  وإذا. قد كان يتأخر به أحدمها بالطبع ويتقدم اآلخر، فيكونا لذلك معاً ىف الطبع عند طبعه الذى
جلنس فإن أن طبائعها متأخرة بالطبع عن طبيعة ا تأخر عن اجلنس باملرتبة وجدت معاً ىف املرتبة نعم وهى مشتركة ىف

ىف الطبع مطلقاً لكن معاً ىف التأخر ىف الطبع، وليس كوا معاً ىف الطبع هو  جعلت معاً ىف هذه الشركة مل تكن معاً
حيث هى ال متقدمة وال  ىف الطبع هى األشياء الىت ال تتقدم بالطبع وال تتأخرمن" املعا " معا ىف التأخر، بل  كوا

فيجب أن تكون معية األنواع بالوجه الذى . آخر  كذلك من جهة نسبة إىل معىنمتأخرة ىف ذواا، ال من حيث هى
إمنا هو باعتبار حال التالزم والالتالزم، فإن املتأخر يوجد له أنه يلزم وأنه  خيالف تقدم األجناس عليها وتأخرها عنها

كلُّ يلزم كاملتجاوزين وإما أن  ن يكونيلزم، واملتقدم ال يوجد له أنه يلزم وال يلزم، واملتكاىفء ىف الوجود إما أ ال
" معاً  " وهو الوجود، وىف احلالني يكون " معاً  " كاملتباينني فإما  " معاً " وىف احلالني يكون . يكون كل ال يلزم

ا التقدم والتأخر الذى بينه من هذا الوجه معيةً فيما بينها بإزاء" معاً " متضايفان من وجهني، واألنواع تكون  ومها
. القرب والبعد من املبدأ الذى هو اجلنس إذا كانت النسبة إليه وبني اجلنس، وأما معيتها ىف املرتبة فألا متساوية

مرتبة  ىف املرتبة أيضا فإما أن تكون ىف مرتبة وضعية كالذين ىف صف واحد فإم ىف" معاً  " واألشياء الىت هى
 .نس واحدوضعية، وإما ىف مرتبة طبيعية كاألنواع حتت ج

   
 .عسري ىف العلية فتحقيق األمر فيه" معاً " تعلم من هذا أيضاً حال معاً ىف الشرف وأما  ولك أن

كانت أنواعا ىف احلقيقة إن كانت  إن احلركة هلا أنواع ستة، سواء: وقد تذكر ىف هذا املوضع، احلركة، فبقال
 خمتلفة، تقال عليها احلركة بالتشكيك أو االتفاق على معان احلركة جنساً، أو كانت تشبه األنواع، وهى ىف أنفسها

 وهذه األنواع ليست على قياس األنواع القسيمة حتت جنس واحد، بل على قياس. الطبيعى ما حنققه لك ىف العلم

القريبة مل يوجد هلا اسم  أنواع ختتلف مرتبتها، فبعضها مالصق، وبعضها متأخر؛ والسبب ىف ذلك أن بعض األنواع
 .حتقيق القول ىف ذلك، بل مكانه العلم الطبيعى  فترك وأخذ نوعاه املسميان مكانه، إذ ليس هذا مكانعام،

إىل كون جوهر، مثل تكون اجلنني؛ وفساد هو حركة إىل فساد جوهر، وهو مثل  التكْن وهو حركة: فاألشياء الستة
. ليستا حبركتني عند التحقيق  هناك أيضاً أماوهذان يعمهما أمر ال اسم له يتحقق ىف العلوم، ويعلم. احليوان موت

الذبول، مثل اضمحالل اهلرم ىف أعضائه ومها أيضاً حتت  والرابع. والثالث النمو، مثل نشوء الصىب وتزيد الشجرة
 واخلامس االستحالة، وهو التغري من كيف إىل كيف، وهو باحلقيقة ثالث، فإن. ونوعاه معىن حركة من كَّم إىل كَّم

هو تغري من كم إىل كم إما من  ل من هذه، تغري من جوهر إىل جوهر، وهو كون ملا إليه، وفساد ملا عنه؛ والثاىن،األو
والسادس من املذكورة وهو من النقلة، وهو . ىف الكيف ثالثا نقصان إىل زيادة، أو من زيادة إىل نقصان، فيبقى الذى

االستحالة، إذا   األربعة متباينة تبايناً ظاهراً، ورمبا أشكل أمروهو باحلقيقة رابع ، وهذه تغري من مكان إىل مكان،
ذلك، ولكن الشىء قد يتغري لونه أو مزاجه،  كانت االستحالة تكون ىف األكثر مقارنة حلركة يظن أا نقلة أو غري

كان وكيفيته ذبل، وال كان، وال فسد؛ وكذلك الشىء قد يتحرك ىف امل وال يكون قد حترك ىف مكان، وال منا، وال
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كان هذا  يضاف إليه القلم فينمو، وتكون الصورة حمفوظة ىف الكل من حيث التربيع مل تتغري، وإن حباله، واملربع
أخرى، وهى احلركة ىف الوضع، مثل  ويشبه أن يكون ههنا حركة. ليس هو النمو احلقيقى لكنه مثال النمو احلقيقى
فرمبا مل يكن له أين فتغري أينه، وإن كان له أين وحترك فيه على  ينه،حركة الفلك على نفسه مستبدالً لوضعه دون أ

 .حبركته؛ وهلذا موضع آخر نفسه فلم يتبدل عليه

األمر وعلى النحو املستعمل ىف هذا الكتاب،  ظاهر مث احلركة على اإلطالق، يضادها السكون على اإلطالق، ىف
  املكان، ال خيفى االمر ىف أا يضادها السكون ىف املكان وىففاحلركة مطلقاً ىف .وال يوجد هلا مضاد غري السكون

جزئية أيضا، فلكون الفساد،  الكمية والكيفية واحلركات اجلزئية من كل باب مما ذكر، يضادها حركات مقابلة هلا
وال إصابة الضد هلا من حيث هى استحالة، ال استحالة  وللنمو الذبول، لكن االستحالة قد أخذت منوعة، فيعسر

السكون ىف الكيف غري متصور ىف ظاهر األمر؛ وكذلك كان يكون احلال ىف الكون  سكون ىف ظاهر األمر إذ كان
تأمل ومقايسة  لو مل يذكرا منوعني، والظاهر يوجب أن ال يصاب لالستحالة ضد، إال أن يقترن بالظاهر والفساد

الكيف، مضادة جنسية، كما للنقلة السكون ىف  كون ىفباحلركة املكانية، فيكون ضد احلركة املطلقة ىف الكيف، الس
الكيف أضداد جزئية، فيكون كما أن احلركة من أسفل إىل فوق مضادة  املكان، أو يكون جلزئيات احلركات ىف

أن  أسفل، كذلك احلركة من السواد إىل البياض مضادة للحركة من البياض إىل السواد، أعىن للحركة من فوق إىل
اإلطالق يضادها السكون  فلنصطلح اآلن على أن احلركة على. لالسوداد، ومها نوعا االستحالةاالبيضاض ضد 

ىف ذلك املعىن من اجلوهر أو الكيف أو الكم أو  على اإلطالق، وأن النوعيات األربع القريبة منه يضادها السكون
 .األين

 وأما أنه هل مجيع ما ذكر حركات، وأنه ليساملنوعة جداً فتضاد احلركات منها حركات،  وأما املتضادات اجلزئية

بتحقيقه هو العلم  غريها حركات، وأنه كيف يقابل السكون احلركة وأى سكون ألى حركة، فأوىل املواضح
 .الطبيعى

واحلركة، كانت الفاظاً قد استعملت ىف تعليم املقوالت، وكانت قريبة  لكن ألفاظ املتقدم، واملتأخر، واملقابل، واملع،
 .األلفاظ تعارف ختيل للمتعلم ما تعلمه ىف ابتداء األمر، فحسن تعقيب النظر بتفصيل مشهور هلذه  يكون فيهامن أن

   
املقوالت، إذ كان ال  النظر ىف حال االتفاق والتواطؤ، وما على موضوع، وغري ذلك فكان حمتاجاً تقدميه على وأما

 .معان معلومة أو متخيلة بوجه شهور هلابد من استعماهلا ىف تعليم املقوالت، ومل يكن ىف امل

على ذلك فضل، وال يبعد أن يكون القدر الذى أوردناه أيضاً  فليكفنا ما قلناه ىف أمر فاطيغورياس، فإن الزيادة
 .فضالً

  العبارة/\ 114 352" الثاىن من اجلملة األوىل من املنطق  آخر الفن "

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 املقالة األوىل
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  لفن الثالث من اجلملة األوىل يف املنطق وهى عشرة فصولمن ا

  الفصل األول

  فصل" أ"

 يف معرفة التناسب بني األمور والتصورات

  واأللفاظ والكتابات وتعريف املفرد واملركب فيما حيتملها من ذلك

فيها ارتساماً   فترتسمقد أوتى قوة حسية ترتسم فيها صور األمور اخلارجية، وتتأدى عنها إىل النفس إن اإلنسان
أمور على حنو ما أداه احلس؛ فإما أن تكون هى  مث رمبا ارتسم بعد ذلك ىف النفس. ثانياً ثابتاً، وإن غاب عن احلس

هيئاا احملسوسة إىل التجريد، أو تكون قد ارتسمت من جنبٍة أخرى ال  املرتسمات ىف احلس، ولكنها انقلبت عن
وملا كانت الطبيعة . النفس فلألمور وجود ىف األعيان ووجود ىف النفس يكون آثاراً ىف. ااملنطق إىل بيا حاجة ىف

وااورةُ، انبعثت إىل اختراع شىء يتوصلَّ به إىل ذلك، ومل  اإلنسانية حمتاجةً إىل احملاورة الضطرارها إىل املشاركة
 ، وخصوصاً والصوت ال يثبت وال يستقر والفعال، ومل يكن أخف من أن يكون بالتصويت يكن أخف من أن يكون

عن الداللة به زوال احلاجة  يزدحم، فتكون فيه مع خفته فائدة وجود اإلعالم به مع فائدة امنحائه، إذ كان مستغنياً
استعمال الصوت، ووفِّقت من عند اخلالق بآالت تقطيع  عنه، أو كان يتصور بداللته بعده، فمالت الطبيعة إىل

 .ليدلَّ ا على ما ىف النفس من أثر  وتركيبها معاًاحلروف

املوجودين ىف الزمان أو من املستقبلني إعالماً بتدوين ما علم، إما لينضاف  مث وقع اضطرار ثان إىل إعالم الغائبني من
متّت بتالحق األفكار إمنا  يعلم ىف املستقبل فتكمل املصلحة أو احلكمة اإلنسانية بالتشارك فإن أكثر الصنائع إليه ما

وإن مل حيتج إىل ما . وافتدائه به، أو لينتفع به اآلتون من بعد فيها واالستنباطات من قوانينها واقتفاء املتأخر باملتقدم
إهللية  فاحتيج إىل ضرب آخر من اإلعالم غري النطق، فاخترعت أشكال الكتابة، وكله داية يضاف إليه فيكمل به،

والىت ىف النفس تدل على األمور . آثاراً رج بالصوت يدل على ما ىف النفس، وهى الىت تسمىوإهلام إهلى، فما خي
والكتابة تدل على اللفظ . أن اآلثار أيضاً بالقياس إىل األلفاظ معان كما. وهى الىت تسمى معاىن، أى مقاصد للنفس

وأجزاؤه  نشائها حبيث ال يحاذَى ا اللفظتركيب اللفظ؛ واختري ذلك للسهولة، وإن كان إىل إ إذ يحاذَى ا
 .سبيل، لكن ذلك مما يصعب ويطول

علَّمه من عند اهللا تعاىل معلم أول، أو كان الطبع قد انبعث ىف ختصيص  وسواء كان اللفظ أمراً ملهما وموحى به
كان شىء   اصطالحاً، أوأليق به، كما سميت القطا قطا بصوا؛ أو كان قوم اجتمعوا فاصطلحوا معىن بصوت هو

بعض األلفاظ حصل على جهة  من هذا قد سبق فاستحال يسرياً يسرياً إىل غريه من حيث مل يشعر به، أو كان
أعىن أنه ليس يلزم أحداً من الناس أن جيعل لفظاً من  والبعض اآلخر على جهة أخرى، فإا إمنا تدل بالتواطؤ،
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عليه،  وال طبيعة الناس حتملهم عليه، بل قد واطأ تاليهم أوهلم على ذلك وساملهاملعاىن  األلفاظ موقوفاً على معىن من
خمترعاً اخترعه اختراعاً ولقنه الثاىن،  حبيث لو تومهنا األول اتفق له أن استعمل بدل ما استعمله لفظاً آخر موروثاً أو

 هذه األلفاظ؛ وإمنا صارت إليه من لو كان معلِّم أول علم الناس لكان حكم استعماله فيه كحكمه ىف هذا، وحىت
خبالف ما صار  وبوضٍع منه أو على وجٍه آخر، كيف شئِت، لكان جيوز أن يكون األمر ىف الداللة ا عند اهللا تعاىل

 .إليه لو وضعه، وكان الغناء هذا الغناء
   

فرضناه حبسب  حىت إنه وإنباأللفاظ إمنا استمر ا التعارف بسبب تراٍض من املتخاطبني غري ضرورى  فالداللة
فإن قبول الثاىن من األول إمنا . املشاركة اصطالحى املعلِّم األول ضرورياً من عند اهللا أو من جهة أخرى، فِإنه حبسب

به كذا، أو فعل فعال يؤدى إىل مثل هذا التوقيف،وما أشبه ذلك، فواطأه عليه  إن كذا يعىن: هو بأن قال له األول
بعينه ملعىن بعينه لزوما  غري أن كان يلزمهم أن جيعلوا ذلك اللفظ لذلك املعىن، وأن جيعلوا لفظاًوالثالث من  الثاىن

األول هلم على لفظ آخر، فلذلك جاز أن تكون دالالت  ضرورياً، بل كان جيوز أن يقع مثل ذلك التنبيه من املعلِّم
 .األلفاظ خمتلفة

هذا  فتعرف النفس أن. ل مسموع اسم ارتسم ىف النفس معىناللفظ أن يكون إذا ارتسم ىف اخليا ومعىن داللة
 .املسموع هلذا املفهوم؛ فكلما أورده احلس على النفس التفت إىل معناه

جيعل لكل أثر ىف النفس  الكتابة فقد كان ميكن أن تكون هلا أيضاً داللة على اآلثار بال توسط األلفاظ حىت وأما
لكنه لو . ولألرض أخرى، وكذلك لكل شىء سكون أخرى وللسماء أخرىكتابة معينة، مثال للحركة كتابة ولل

واألول . بأن حيفظ، الدالئل على ما ىف النفس ألفاظاً وحيفظها نقوشاً أجرى األمر على ذلك لكان اإلنسان ممنوا
كمن يلزم تعلُّم لغة  انفإذا ألزم مرة ثانية أن حيفظ كتابة ذه الصفة ك. برياضة التربية وإما بتعلم شاق يسهل له إما

القليلة العدد فيوضع هلا أشكال، فيكون حفظها مغنياً  فوجد األخف ىف ذلك أن يقْصد إىل احلروف األوىل. من رأس
حوِذى بتأليفها رقْماً تأليف احلروف لفظاً، فصارت الكتابة ذا السبب دليال  فإا إذا حِفظت. عما سلف ذكره

 .ك أيضاً داللة على سبيل التراضى والتواطؤ؛ فلذلك اختلفوذل. األلفاظ أوال على

كما ىف الداللة الىت بني  داللة ما ىف النفس على األمور فداللة طبيعية ال ختتلف، ال الدال وال املدلول عليه، وأما
لة الىت بني خمتلف، فإن الدال خمتلف؛ وال كما ىف الدال اللفظ واألثر النفساىن؛ فإن املدلول عليه، وإن كان غري

 .واملدلول عليه مجيعاً قد خيتلفان اللفظ والكتابة، فإن الدال

حيصل فيها ذلك، وما الذى يعرض للصور وهى ىف النفس، وما  فأما أن النفس كيف تتصور صور األمور، وكيف
لصناعة، وما الفاعل الذى هو سبب إخراج قوة التصور إىل الفعل، فليس من هذه ا الذى يعرض هلا وهى من خارج،

هى موضوعة دالةً  وأيضاً فإن النظر ىف أنه أى لفظ هو موضوع داالً على معىن كذا، وأى كتابة. علم آخر بل من
يتكلم فيها املنطقى إال بالعرض، بل الذى جيب على  على معىن كذا وأثر كذا، فذلك لصناعة اللغويني والكُتاب، وال

 حاله من جهة الداللة على املعاىن املفردة واملؤلفة ليتوصل بذلك إىل أن يعرف املنطقى أن يعرفه من حال اللفظ هو
 .املنطقيني املعاىن أنفسها من حيث يتألف عنها شئ يفيد علماً مبجهول، فهذا هو من صناعة حال
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 كما واألمر فيهما متحاٍذ متطابق؛ فإنه. مركب واعلم أن ىف األلفاظ واآلثار الىت ىف النفس ما هو مفرد وفيها ما هو
وكما أن املعقول املفرد، إذا . كذلك اللفظ املفرد ليس بصدق وال كذب أن املعقول املفرد ليس حبق وال باطل،

فكذلك اللفظ  الذهن معقول آخر وحمل عليه، فاعتقد أنه ذاك أو ليس، كان االعتقاد حقاً أو باطال، اقترن به ىف
وقد يكون الصدق . كان صدقا أو كذبا ه كذا أو ليس كذا،املفرد، إذا اقترن به لفظ آخر وحمل عليه، فقيل إن
فاألمساء والكلم ىف األلفاظ نظري املعقوالت املفردة الىت ال  .والكذب على حنو آخر من التأليف أيضا سنوضحه

 .فال صدق ىف أفرادها وال كذب تفصيل فيها وال تركيب،
   

وحده يدل على   ومل يكن تصوره وحده أو التلفظ بلفظهإذا كان شئ معدوما ىف نفسه حماال ىف وجوده، واعلم أنه
أو ىف اللفظ، مثال بأن يعتقد أن عرتايل  صدق أو كذب، مامل يقترن به أنه موجود أو غري موجود اقتراناً ىف الذهن

عرتايل موجود ويقال إن عرتايل غري موجود، إما مطلقا بال اشتراط  موجود، أو يعتقد أنه غري موجود، ويقال إن
املطلق  والذى يقال إن معىن. زمان أنه كان موجودا فيه أو يكون موجودا فيه أو زمان حاضر مان أو باشتراطز

أو ىف ""حىت يكون معىن قوهلم  املستعمل ىف هذا املوضع هو املشترط فيه زمان حاضر أو املشترط فيه كل زمان
وما أومأت إليه . يس يعجبىن كل اإلعجابحاضر، فل أنه ىف زمان ماض أو مستقبل، دون الذى ىف زمان"" زمان

 .االسم والكلمة فلننظر اآلن ىف. أقرب إىل الصواب

  الفصل الثاين

  فصل" ب "

 يف حتقيق االسم

. وقد علمت معىن التواطؤ. أجزائها داالً على االنفراد فاالسم لفظة دالة بتواطؤ جمردة من الزمان وليس واحد من

إذا  ان فهو أن ال يدل على الزمان الذى لذلك املعىن من األزمنة الثالثة احملصلة؛ كماالزم وأما معىن كونه جمرداً من
وليس وال واحد من أجزائه داالً "" ومعىن قولنا. زيد، فلم تدل على معىن قد دللت معه على زمان ذلك املعىن: قلت

بواحد من أجزائه على شئ ألبتة، من حيث أن ندل "" اإلنسان "" بقولنا  معناه أنا ال نقصد ىف داللتنا"" على انفراده
يراد به الداللة  جزء"" اإلنسان""نستعمله على أنه جزء دال، ال دال بانفراده، فإنه ال يوجد ىف قولنا  هو منفرد، بل

وإن كان رمبا أريد به الداللة إذا استعمل ال على  ،""اإلنسان""على معىن من املعاىن أصال، حني يراد أن ندل بقولنا 
 لفظ مستعمل ىف نفسه مل جيعل جزءاً ملا إمنا يدل جبملته داللة ما، ورمبا مل توجد له نه جزء لفظة إنسان، بل على أنهأ

؛ فإنه إمنا ""إنسان"" داللة ألبتة بوجه من الوجوه وحيث توجد له داللة فال يكون ذلك من حيث هو جزء قولنا
يدل باإلنسان مجلته؛ فهنالك ال توجد له داللة  يث يراد أَنيكون جزء إنسان إذا استعمل ىف لفظة اإلنسان من ح

 .أَومأنا إىل هذا ىف مواضع أَخرى وقد كنا. أَلبتة بوجه من الوجوه
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األلفاظ الىت هى حبسب املسموع مركبة، لكنها ال يدل ا على أا  وليس هذا ىف مثل لفظة اإلنسان فقط، بل ىف
امللك، بل جعل هذا  إذا مل يرد أَن يدل به على شئ من جهة ما هو عبد"" لكعبد امل""شأا، كقوهلم  مركبة، فهذا

داللة على شئ أَلبتة، فإنك تعلم "" عبد امللك"" من حيث هو جزء من"" عبد""امساً لذاته؛ فهنالك ال يوجد للفظة 
.  على شئ أَصال، وال بامللكهذا النحو ليس يدل بالعبد ىف هذا املوضع بانفراده على"" عبدامللك""أَن الدال بلفظة 

 .جيب أَن تفهم هذا املوضع فهكذا

وأَما جزء اللفظ . أَصال، ال من حيث هى جزء، وال لو انفردت وأَما األمساء البسيطة فقد يكون هلا أَجزاء ال تدل
 يه كقولكال حني ما يوجد جزءا من مجلة املركَّب مدلوالً باملركب على ما دل به عل املركب، فِإنه يدل على شئ

إمنا يورد ليلتئم به كمال  فِإنه حينئذ ال يتوقع أَن يدل بانفراده، من حيث هو جزء لفظ، حىت يكون"" عبد امللك""
قد توهم أَنه هذر من "" لفظة""وإحلاق التواطؤ بعد قولنا  .اللفظ فيلتئم كمال الداللة، بل هذا ىف استعمال آخر

 أَن يقال بدل اللفظ الصوت،: أَن يكون بالتواطؤ وكذلك قيل إنه كان جيبال يدل إال  القول، فقد يظن أَن اللفظ

جنس واملادة ال تحمل  فأقول ِإن هذا باطل فإنه ال حيسن أن يستعمل ىف هذا املوضع الصوت فإن الصوت مادة ال
رسى إنه خشب، اجلهل، إذ يقال للصنم ِإنه حجر والك على الشئ املعمول من مادة وصورة إال بنوع من ااز أَو

 أَما الفرق بني اجلنس واملادة فمما تشتبه احلال. تستعمل فيها املواد مكان األجناس وأَما احلدود احلقيقية فال جيب أَن

أَن املادة ال جيب أَن تؤخذ  فيه وتشكل، ولكنه سيتبني لك ذلك ىف هذه الصناعة من بعد، وكذلك حتقيق ما قلناه من
 .فتتحقَّقُه ىف العلم الطبيعى وأَما أَن الصوت مادة. اذباًمكان اجلنس، بل يكون ذلك ك

   
: وذلك على وجهني إن اللفظ قد يكون داالً وقد يكون غري دالّ، كما قد اعترفوا به،: إىل الغرض فأقول بل أعود

والثاىن أن ، ""شنقنقتني""النفس كقول القائا  أحدمها أن يكون مؤلفا من حروف مث ال يراد بذلك داللة على أثر ىف
فكون اللفظ غري دالّ "". العنقاء""ذلك األثر ال يستند إىل خارج كقولنا  يراد بذلك داللة على أثر ىف النفس، لكن

يسمع من الناس  فكذلك كونه داالً، ولكن ال بالتواطؤ بل على نوع آخر، فإنه قد. عن أن يكون لفظا ليس يخرجه
عند السعال "" أح أح""على الوجه ويقول  فيدلّ"" أخ""اطؤ، كمن يقول ألفاظ فتدل على معان على غري سبيل التو

التواطؤ احملض، حىت يكون الناس قد تواطؤوا على استعمال ذلك  فيدلّ على أذى ىف الصدر، فليس ذلك على سبيل
من  كَّباتوهذه، وإن كانت أصواتا، فهى أيضا ألفاظ، ألا مر. إياه لفهم معىن أذى الصدر عند السعال مستعملني

داللتها ال بالتواطؤ تسلبها من  حروف يركِّبها اإلنسان، وأا، وإن كانت تدلّ، ال بالتواطؤ، فليس جيب أن تكون
ألفاظا؛ ألا مؤلفة تأليفا اختياريا عن حروف،وليس داللتها، من  كوا ألفاظا شيئاً؛ فإا ولو مل تدلّ أصال، كانت

 فإن الشئ إمنا هو لفظ ألنه مؤلَّف من حروف مقطعة عن أصوات؛. لفظاًعن أن يكون  حيث فيها صوت، مانعا

غري دالة داللة  وكوا كذلك ليس يوجب أن تكون مع ذلك دالّة أو غري دالّة فضال عن أن يوجب أن تكون
ألنه صوت، فال يؤثر ذلك ىف اجلملة  بالطبع؛ فإن جزءا منها كاملادة وهو الصوت يلحقه بعض ما يلحق الصوت،

فإن الدالّ أعم . االعتراض غري صحيح وادخال التواطؤ فيه واجب كما اليؤثر كوا دالة على املصوت، فإذن هذا
داللة  والدالّ على وجه آخر، اللهم إال أن جيعل الدالّ يقع عليهما باشتراك فيكون واقعا على من الدالّ بالتواطؤ
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كونه داالّ إمنا يقع على ذلك كله  فإن كان. اشتراك االسماالسم وعلى داللة نغمة الطائر وصياح البهيمة أيضا ب
داللة وداللة، فإن الفصول ىف احلدود والرسوم إمنا تطلب حبسب  باالشتراك، وكان ذلك يغىن عن متُّحل الفصل بني

حوج إىل ن واحلال قائمة عندما يجعل بدل اللفظ الصوت، وإن مل يكن ذلك مغنيا، فإنا. األلفاظ املعاىن، ال حبسب
وغري دالّ، وقرنا به الدالّ، مل نقرن داالَّ إحدى  إيراد الفصل بني الداللتني، إذ كنا ملا أخذنا اللفظ وكان يكون داالّ

: قيل فإن. داال عاما كما فعلنا حني أخذنا الصوت، فنحتاج أن ندل على إحدى اخلاصيتني الداللتني بعينها، بل قرنا

وكذلك احلال إذا قيل صوت : الناس، فنقول عِلم أنه ليس يعىن بالدالّ إال ما اصطلح عليه" "لفظ دال""إنه إذا قيل 
وسائر ذلك؛ فِإن الذهن نفسه يسبق إليه أن املراد به هاهنا إمنا هو أنه  دال وأردف بأنه يدل على زمان أو ال يدل

إذ ليس وال ىف أحد  يعا عن ذكر التواطؤ؛بالتواطؤ، وكما يسبق إليه هناك، وال يعىن ذلك ىف املوضعني مج دال
داالً مطلقا أو على زمان، بل هو شىء يعرفه  املوضعني مستفادا من نفس كونه لفظا أو صوتا وال من نفس كونه

فإن ظن . وقد عرفت الفرق بني الداللتني. خارج ال على سبيل داللة اللفظ الذهن على سبيل االنتقال وينتبه له من
خرج ما "" لفظ""وإذا قيل  ِوج إىل إيراد التواطؤ مل يكن إال مراعاة الفرق بني األلفاظ وأصوات البهائم،املُح ظان أن

الذى أمن هذا الظان أن احلاجة قد قُِضيت،  كان يشكك ويشتبه، فذلك حسن ظن باألمر وخديعةُ للنفس؛ وما
ما أوردناه محِوج إىل مراعاته ؟ وباجلملة ال وتشكُّك آخر من جنس  فعسى أن يكون قد بقى بعد ذلك أيضا اشتباه

هذا لو كان  ىف احلدود إىل ما يشتمل عليه اللفظ ىف التحديد اقتصارا على ما يتنبه له الذهن؛ فإن جيب أن يلتفت
 واستحِسن، إذ كان الذهن يلتفت إىل أنه يكون ملتفَتاً إليه لقيل ىف حد اإلنسان إنه حيوان ضحاك واقتِصر عليه

 الذهن يلتفت إىل أنه حيوان وال جيب أن يكون االلتفات ىف احلدود موجهاً إىل ناطقا، أو قيل إنه جسم ناطق، فِإن

 .التمييز نفسه فقط، بل إىل ما ستعلمه ىف موضعه
   

اء امساً شىٌء من األمس إلدخال التواطؤ هاهنا معىن، وإن كان املأخوذ ىف احلد لفظاً ال صوتاً؛ فِإنه ليس فقد بان
. الداللة تصدر عنها بالطبع منها أو من الدالِّني ا بالطبع؛ أى ليس شىء منها داال داللة االسم، حبيث تكون تلك

 الدالة يلزم االسم، وال الطبع منا ينبعث إىل الداللة على املعىن به ىف كثري من األصوات فال تلك الداللةُ أمر طبيعى

بقصد املصوت أن يقع ا شعور بشأن،  ئع إىل استعماهلا ىف ذلك الشأن، سواء كانت داللةبالطبع الىت تنبعث الطبا
يكون بغري قصد منه لذلك، لكن سامعه يستدل به على أمر، كالتنحنح  كما تفعله البهائم عند دعاء بعضها بعضه أو

 .عند القبض عليه واستغاثة العصفور

وذلك . وذلك عندما يراد به الداللة فيصري داالَّ يصري امسا إذا جعل امسا؛فاالسم ليس امسا ىف طبع نفسه، بل إمنا 
 ، وهاهنا""أنه وال جزء منه يدل""إنك جعلت حد االسم : صفة، لكن لقائل أن يقول جعله امسا، أى جعله داالَّ على

وكيف وقولنا ! األمساء  داللة، وال شك ىف أا أمساء، وكيف وهى تدل ""وال بصري"" ""ال إنسان""أمساء كقولك 
ولفظة الال ولفظةُ البصري يدالن "". اإلنسان""ولفظة "" الال"" مث جتد لفظة"" األعمى""يقوم مقام قولنا "" ال بصري""

كذلك،  فنقول إا باحلقيقة ليست أمساء، ومل يوضع هلا، من حيث هى! معنيهما معىن الكل  على معىن ويتألف من
راعى الشاة ورامى : وكما يقال  هى من مجلة األلفاظ املؤلفة الىت ىف قوة املفردة كاحلدود،اسم يدل عليها، بل
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تركيبها ليس عن ألفاظ مفردة مستقلة بنفسها مثل الال  أقول ألن. احلجارة، وإن مل تكن كذلك على اإلطالق
اء باحلقيقة، فإن احلد والرسم أداة سلب؛ ومطابقتها لألمساء ال تدل على أا أمس إنسان، فإنه مركب من اسم ومن

ليس فيها  ومع ذلك فال جيب أن تغتر بدخول حرف السلب فيها، فتظن أن فيها سلبا؛ كال، بل. شأما كذلك
كانت قريبة اانسة لألمساء  فإذ. إجياب وال سلب؛ بل تصلح أن توجب وأن تسلب وأن توضع لإلجياب وللسلب

"" وىف الدار""زيد ىف الدار، فإن زيدا موضوع : ىف قولنا كمها كحكم احملمولفْلتسم أمساء غري حمصلة؛ ويكون ح

باسم، بل هو مؤلف لكن تأليفه ليس مثل القول املطلق الذى يكون مؤلفا عن امسني أو  حممول، وليس هو باحلقيقة
أن تفهم هذا املوضع  فهكذا جيب. اسم وكلمة، ألنه مؤلف من أداة ومن اسم، وليس امسا وال أيضا قوال مطلقاً عن

 .وال تلتفت إىل التأويالت الىت يتعاطوا
   

مشري إىل معىن غري ما  األمساء الىت تسمى مصرفة فإا قد اقترن باالسم منها شىٌء زائد على اإلمسية وكذلك حال
 حاصلٌ من األعاريب حىت يسمع هناك جمموع يشري إليه جمرد االسم، وذلك حركة من احلركات وإعراب من

مما هو جزء من املسموع، فيوجد هناك جزء يدل على معىن وأخر إما أن  جزئني أحدمها االسم واآلخر ما يلحقه
اقتران  وإما أن يدلّ داللة ما وباجلملة يوجب حكماً لواله مل يكن؛ ولذلك ما صار ممنوعاً عن يدل على معىن مطلق

ما يقارنه ومل يتغري معىن االسم ىف  ملعىن مل يتغري ما تغري حكم جوازبعض ما كان يقترن به من األمساء، فلو كان ا
كبرياً أو كان مقْطعاً أو حركة، فإن مجيع ذلك أجزاء من  نفسه، بل إمنا انضمت إليه زيادة، سواء كان اجلزء

يلحق  ة ممنوعاً عن أنوباجلملة إذا صار االسم مبا حلقه من الزياد. معىن طويالً أو إشارة املسموع، وسواء كان املعىن
أخص من حاله وهو اسم مطلق،  به ما من شأنه أن يلحق به، فقد زيد على معىن االسم ارد شىٌء صار به حبال

معىن غري الذى يكون للموضوع وحده، وذلك  كما إذا شِغل املوضوع ببعض األعراض، فحينئذ يكون للجملة
موع، فاالسم الذى ينصب أو يجر أو يغير تغيرا مينعه عن ا املوضوع وذلك العرض كل منهما يصري جزءاً من

. املسموع قُرن به مما من شأنه أن يقارنه ال يكون باحلقيقة امساً جمرداً، بل امساً وقد صرف جبزء من مقارنة كل واحد

إن حد اإلنسان الذى حلقه أبيض أو مل يكن، ف وكما أن حد املوضوع للبياض، وليكن إنساناً ما، هو حد واحد كان
وإن مل يلحقه البياض، إال أن يحد من حيث هو أبيض، فكذلك حد  البياض ىف نفسه هو باحلد الذى يكون له،

 فطرته وحد االسم الذى حلقه التصريف واحد، من حيث هو اسم إال أن يحد من حيث هو االسم الذى هو على

أن يقترن به كل ما من شأنه أن  ادةٌ، أما حبسب اللغة العربية فهو أنه ال يصلحمصرف، فحينئذ يلحق حبد االسم زي
أو "" كان""أو "" ضرب""ال يلحقه "" زيداً""، وقولك ""ىف"" زيد بالرفع ال يلحقه. يقترن باألمساء؛ فإن قولك

الكلمات  هو الذى ِإذا أحلق بهوأما حبسب اللغة اليونانية، فِإن االسم املصرف . باجلر ""زيد""وكذلك "" حيوان""
واالسم الغري املصرف هو الذى . يكذب مل يصدق ومل"" وكائن اآلن "" "" يكون "" و "" كان "" الزمانية كمقولك 

اخلشب املدور خشب قُِرن به التدوير، فهو خشب فيه عرض هو  مث كما أن. ِإذا قرن به أحد هذه صدق أو كذب
  بال زيادة، لكن ليس اموع خشباً مطلقاً، أعىن كالصنم املتخذ من خشب ومثاٍل،خشب التدوير، وهو ىف نفسه

إذا أُِخذ مجلة االسم وما حلقه  فإن اخلشب مادته وال تحمل عليه، فإن اجلملة ال يحمل عليها أحد اجلزئني، فكذلك
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 هو ىف التصريف، كان امساً ولكن إذا نظر إليه من حيث من التصريف كان ىف أحكام املركبات ومل يكن امساً،
كالفرق  والفرق بني النظر فيه وهو اسم مصرف والنظر إىل اجلملة. مطلقاً كان امساً مطلقاً مصرفاً، وإذا نظر إليه

تقول إن االسم املصف لفظ  بني النظر ىف اجلذع أنه ىف السقف والنظر إىل مجلة اجلذع والسقف وكذلك لك أن
احلاصلة من االسم والتصريف لفظ دالّ ال يدل  حلقه كذا وكذا، وال تقول إن اجلملةدال ال يدل جزؤه، وقد 

 .يدلَّ جزؤه، وكيف واالسم أحد اجلزئني، وهو

املقارنة نوع من الغلط إذا مل يعلم أن الشىء  وكثرياً ما يقع من جهة. وهذا قانون دقيق جيب أن حيفظ ملواضع أخرى
حتصل منه ومما يقارنه وكذلك الوحدة الىت مع الستة، من حيث هى مع الستة،  لىتمأخوذ مقارناً لشىء غري اجلملة ا

على  منها ومن الستة الىت هىالسبعة ولكن على حد االسم شكوكا؛ وذلك ألن الزمان اسم ويدل غري اتمع
ى أنه حاصل ىف اسم ويدلّ عل الزمان، واملتقدم اسم ويدل على شىء ىف زمان ماض، وكذلك أمس، وكذلك التقدم

على املعىن وعلى الزمان بوجوه ثالثة أحدها أن  أن الشىء يدل: زمان ماض، فنقول اآلن ىف حل هذه الشكوك
 يكون الزمانُ جزًء حد املعىن املدلول عليه وإن مل يكن نفسه، والثالث أن يكون يكون الزمان نفس املعىن، والثاىن أن

 .التصريف قه فيقترن به اقترانا يدل عليهالزمان شيئاً خارجاً عن املعىن يلح
   

هو التربئة عن بياض  التجريد من الزمان هو أن يربأ املدلول عليه من زمان يلحقه، فإن التجريد من البياض ومعىن
وإذا قيل جرد فالن عن الثوب، . الحقاً من خارج الحق، أعىن أن التجريد هو تربئة عن شىء لو مل يربأ عنه لكان

 الذى لو مل يِبنلكان ذلك الثوب ال حقا له، ال ذاته وال جزء حد له؛ فإن الشىء ال ه أنه أبني بينه وبني الثوبعىن ب

اإلنسانية قال شططاً إال أن يعىن  يقال إنه جترد عن ذاته أو عن جزء حد له؛ فإن من قال إن اإلنسان قد يتجرد عن
فحينئذ اإلنسانية تكون أمراً خارجاً عنها أيضاً وكذلك إن قال إن  .أن مادة اإلنسانية قد جردت عن اإلنسانية

 .احليوانية كان حماال، إال أَن يعىن الوجه املذكور اإلنسان جترد عن

. كذبا هو أَن ال يدل معه على زمان يلحقه من األزمنة كان حلوقه به صدقاً أَو" الزمان  جمرد عن" فمعىن قوهلم 

فيه الزمان ولفظ املتقدم يدل   هو الزمان وجمرداً عن زمان تدل اللفظة على أَنه كانفلفظ الزمان يدل على معىن
الزمان الالحق إياه من خارج حىت إذا قيل تقدم دل حينئذ  على معىن يوجد ىف حده الزمان لكنه جمرد الداللة عن

لفظ  لداللة اللفظ من حيث هى داللةوتعني له وسواء كان هذا حقاً أَو كذباً؛ فِإن العربة  على متقدم ىف زمان حلقه
وإذا شئت أَن تعلم أَن  .وكذلك أَمس هو نفسه زمان ما وكذلك ما جيرى جمراه. ال من حيث هى صدق أَو كذب

 .على الزمان امللحق به فتأمل حد الكلمة التجريد إمنا يقصد به أَن يدل على معىن وال تقترن به الداللة

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 مةيف الكل
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أجزائها يدل على انفراده وهو أبداً دليل على ما  وأما الكلمة فإا تدل مع ما تدل عليه على زمان، وليس واحد من
فتأمل أن الكلمة . دالة بتواطؤ يدل مع ما تدل عليه على زمان وسائر ما قيل فتكون الكلمة لفظة. يقال على غريه

بالتجريد هكذا  وإذ كان ماال يدل. ليس هو هو وال جزء منهداللتها على شىء وعلى زمان مقترن به معه  جعلت
إن معىن هذا هو أن قولنا صح : فقيل وفسر هذا ىف التعليم األول،. صورته، فما يدل بالتجريد صورته ماذكرناه

على زمان مقترن به، وأما صح فيدل على صحة موجودة  يفارق قولنا صحة، بأن الصحة تدل على معىن وال تدل
أصحاب النظر ىف لغة العرب فعال، وقد كانت الكلمة ىف الوضع األول عند  والكلمة هى ما يسميها. ىف زمان
أو املستقبل قرن ا  إمنا تدل من الزمان على الزمان احلاضر، مث إذا أريد أن يدل ذا على الزمان املاضى اليونانيني

كلمة للحاضر، فإن شكل الكلمة الىت للمستقبل هو  وأما العرب فلم جتر هلم العادة بإفراد. زيادة مع حفظ األصل
إن زيدا ميشى أى ىف احلال وميشى أى ىف االستقبال، فِإذا حاولوا زيادة : فيقال بعينه شكل الكلمة الىت للحاضر،

االستقبال، ويكون ذلك  إن زيدا هو ذا ميشى فاقتضى احلال، أو قالوا سيمشى أو سوف ميشى فاقتضى: قالوا البيان
 .اق يلحق بهبإحل

صح أيضاً ملا هو فيما سلف لكن : زيدا صح كما يكون قد أتاه الربء، ويقال إن: ورمبا استعاروا له من املاضى فقالوا
 وليس للحال شكل خاص، وأما أنه ماش وأنه صحيح فليس. للماضى وموضوع ميشى لالستقبال موضوع صح

ما قيل وال يدل على   وكلمة، فاالسم املوضوع يدل علىفها هنا اسم موضوع واسم مشتق. كلمة، بل امساً مشتقاً
أمر مشتق له منه االسم، فيكون داال على  موضوع ألبتة، وأما االسم املشتق فيدل على موضوع غري معني وجد له

 .بينهما معىن وأمر وعلى موضوع له غري معني وعلى نسبة

وأما الكلمة فتدل مع . املشى له عني وعلى أنماش، فإنه يدل على املشى وعلى موضوع غري م: مثال ذلك قولك
يدل على املشى، وعلى موضوع غري معني، وعلى وجود  ميشى، فإنه: ذلك على زمان، وهو زمان النسبة، كقولك

أمشى : وليس كل ما يسمى ىف اللغة العربية فعال هو كلمة، فإن قوهلم. املستقبل املشى له، وعلى كون ذلك ىف
: قولك فصار. س كلمة مطلقة؛ وذلك ألن اهلمزة دلت على موضوع خاص، وكذلك التاءفعل عندهم، ولي وميشى

أمشى، وأنت متشى وأنا  وكأن ذلك ىف حكم قولك أنا. أمشى أو مشيت صدقا أو كذبا، وكذلك ميشى ومشيت
 .مشيت، ومفهومها مفهوم واحد

   
مفردة فال ينبغى أن  دة أو مركبة، فإن كانتباحلقيقة موضع نظر، فإن هذه اللفظة ال ختلو إما أن تكون مفر وهذا

ال صدق فيها وال كذب، وإن كانت مركبة  تكون صادقة، أو كاذبة فقد جزمنا القول على أن األلفاظ املفردة
من قولنا أَمشى دلت على معىن والتاء من متشى دلت على معىن،  فهب أَن اهلمزة. فيجب أن يكون هلا أَجزاء دوال

ياء،  وجه من الوجوه؛ فِإن اللفظة املركبة من ميم ساكنة مبتدأَ ا، مث شني، مث. على معىن يدلفالباقى جزء وليس 
يبتدأَ به أو يكون لفظاً ال يدل على معىن  إما أَن ال يكون لفظا بنفسه البتة إن كان حقاً ما يقال من أَن الساكن ال

وال يبعد أَن يظن أَنه إن كان أَمشى . بالساكن ىف لغات كثريةقد جيوز االبتداء  من املعاىن إن أَمكن أَن يبتدأَ به، كما
تدل على غائب  أَو ىف حكم املركب فسيكون ميشى أيضاً الذى ال صدق فيه وال كذب، مركبا، فإن الياء مركبا
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 وِإن مل تعني وال فرق بني قولك ميشى وليس التعيني بشرط ىف أَن يكون الدال داال، فإنك إذا قلت ِإنسان دللت

وكذلك لقائل أَن . املستقبلة كلها مركبات، وال تكون أَلفاظاً بسيطة وبني قولك شىء ما ميشى فستكون الكلمات
املشى، ومن صور قرنت  األمساء املشتقة أَيضاً مركبة أَو ىف حكم املركبة، فإا حمصلة من مادة هى حروف ِإن: يقول

على معين وهو املادة، وجزء يدل على آخر  جزء يدل: نفلها جزءا. ا فصارت دالة به على موضوع غري معني
 .وهو الصورة

   
ووضع وضع، فرمبا  أن نقول ىف ذلك كله أوال فإنه ال اعتبار ىف صناعة املنطق مبا يكون حبسب لغة لغة فالذى جيب

 مث تكون لغة 0ا من معناه فيكون اللفظ مفرد يتفق يف لغة من اللغات أن جيعل للمعىن املؤلف لفظ مفرد ال يدل جزء
اسم مفرد واليدل عليه إال بلفظ مركب، فإذا ترجم معىن اللفظ إاىل اللغة  أخرى مل يوضع فيها لذلك املعىن املؤلف

مفرد، بل لفظ فيه  يوجد لفظه إال مركبا، وذلك مثل اجلاهل فإنه لفظ مفرد اليدل عليه بالفارسية بلفظ األخرى مل
فال جيب أن يلتفت "" نادان"" فيقال 0العامل  العدم، واآلخر على العلم أوأحدمها يدل على : تركيب من لفظني

 فكذلك حال الكلمات 0معينة، بل يعلم أن هلذا املعىن أن يدل عليه بلفظ مفرد  املنطقى يف ذللك وما أشبهه أىل لغة
صح، : كقوهلم بتةالعرب، فإن املاضى من الكلمات يف العربية وغريها مل يدل جزء منه على موضوع ال يف لغة
فيه داللة جبزء منه على املوضوع الغري  فإنه ليس"" بكنذ""مشى، وكذلك املستقبل يف لعة الفرس كما يقال : وقوهلم

ال تستعمل كلمة مفردة بل يقولون مثال حيث نقول يصح درست  معني ألبتة وىف بعض املواضع، فإن لغة الفرس
 ، فيأخذون االسم ويقرنون به كلمة زمانية وجيعلون مجلته""ري صحيحايص""مطابقا لقولنا  شود كما إذا ترجم كان

إىل الداللة على الكلمة  فلو كان مجيع لغة الفرس علة هذه الصفة اضطر املترمجون ال حمال. قائما مقام الكلمة
لة مفردة الكلمة املستقبلة مؤلفة وليست كلمة مستقب املستقبلة بلفظ مؤلف فكان قد يسبق إىل بعض األوهام أن

وإذا مل يكن النظر املنطقى حبسب لغة لغة حىت إنه إذا . اجلاهل ليس له اسم مفرد كما كان قد يسبق إليه ىف مثله أن
الكلمات الثالث  يكن ىف لغة من اللغات كلمة تدل على احلاضر ضر املنطقني ذلك ىف الداللة على أقسام لك

بل يكون هلا بدل الكلمة اسم مقرون بلفظ  ن ال يكون هلا كلمة،فكذلك ال يضر املنطقيني تعارف أهل اللغة ىف أَ
فإنه ال . يعترب منطقى ما يوجبه احلد، وهو ممكن أن يقع ىف اللغة آخر يدل على ما تدل عليه الكلمة، بل جيب أن

 لغةيكون لفظ دال بتواطؤ على معىن وزمانه وهو مفرد، فذلك هو الكلمة، فإن مل يكن ىف  حمالة من املمكن أن

فكان جزءا من اجلملة  وأما حديث اهليئة الىت اقترنت مبادة حروف املشى ىف مشى أو ىف ماش. العرب فال حرج
ِإمنا يعىن باجلزء ها هنا جزء من مجلة أجزاء تترتب  يدل على موضوع، فال جيب أن يلتفت إىل مثل هذا اجلزء، فإنه

وبعد ذلك، فإن ما ادعوه . اطع أو حروفا مصوتة أو غري مصوتةاملسموع ألفاظا أو مق فتلتئم منها اجلملة فهى أجزاء
وإن "" ميشى""ألن قولنا  وأنه ىف قوة قولنا ِإن شيئا ما ميشى فهو غلط؛ وذلك"" ميشي""وجود الصدق ىف قولنا  من

موضوع غري معني فليس معىن قولنا موضوع غري  كان فيه تركيب حبسب لغة العرب، وكانت الياء منه تدل على
هى حتت كلى من الكليات على الوجه الذى ذكر ىف متثيل اإلنسان بل  معني أنه يدل على أى واحد اتفق من أمور

أن يفسر  تدل على أن له موضوعا متعينا ىف نفسه دون غريه، وإن كان مل يتعني وهو غائب، وحيتاج يعىن به أن الياء
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ليس "" ميشى""فإن القائل إذا قال  .من وجه ومعني من وجهويدل عليه فيتعني، فإن النسبة موجه إليه فهو غري معني 
أى شئ كان، حىت يكون كأنه يقول إن شيئا من األشياء الىت ىف  يريد ذا أن املشى موجود ىف واحد من أمور العامل،

العامل  فإنه إن عىن بيمشى هذا املعىن كان قوله ميشى يكون صادقا إن كان ىف. أى شئ كان العامل موجود له املشى
معىن احلكم بأن شيئا من العامل  شئ ميشى ويكون كاذبا إن مل يكن ىف العامل شئ ميشى إذا أخذ ميشى على أن معناه

أحدمها الشئ من العامل املوصوف بأن له مشيا ىف زمان : معنيني شئ من العامل ميشى حيتمل: وذلك أن قولك. ميشى
 محل وال صدق فيه وال كذب، والثاىن هو أن شيئا من العامل تركيب تقييد ال تركيب كذا؛ فيكون هذا التركيب

وليس أحدمها مدلوال  .وأوهلما ال يدخل فيه ىف لغة العرب إن، وأما اآلخر فقد يدخل فيه. عليه بأنه ميشى حيكم
 دل عليه بلفظ مفرد كان ذلك امسا ومل يكن عليه بلفظ ميشى وذلك ألن الشئ من العامل املوصوف بأنه ميشى إذا

فقد . وأما اآلخر فإنه ال حيمل على زيد البتة وال هو ىف قوة اسم مفرد كلمة، ويصح أن حيمل على زيد محل االسم،
من  ميشى ليس هو على الوجه الذى يدخله الصدق والكذب، فليس كونه داال على معىن غري معني بان أن معىن

    هذا القبيل، بل داللته على املعىن

معني ىف نفسه ومل  ويز أى معىن كان، وعلى أنه حاصل له موضوع ما كيف كان، بل على أنهمعني ليس على جت الغري
غري متعني عند السامع مع علمه بأنه متعني  واألمر موقوف على التصريح به وهو. يصرح به ومل يعني بداللة اللفظ

ر، حىت إن كان ذلك املضمر أو يكذب إىل أن يصرح بذلك املضم عند القائل، فهو متوقف ىف مصريه حبيث يصدق
مجلة  كان جاز، فإن املعىن العام، وإن كان ال يتعني ىف جزئياته، فإنه متعني ىف نفسه من معىن عاما أو شخصا أو كيف

عليه من جزئيات تكون حتته  فإن الشئ من حيث يوجد ىف نفسه هو معىن معقول متعني، وإن كان ما يقع. األمور
والكم وأمور أخرى إذا كان ليس ىف نفسه مقوال،  ني خيالف كل واحد من اجلوهرغري متعني، وهو من حيث يتع

وقلبه . بذلك املضمر املَنوى ىف النفس صار القول حينئذ صدقا أو كذبا وإن كان بعضها يقال عليها، فمىت صرح
بانفراده،  كذبكذب، إذ ليس جيوز أن نعىن بقولنا ميشى الوجه الذى كان يتوهم أنه يصدق أو ي ليس بصدق وال

إىل أن يفسر للسامع ذلك  فقد صرح ها هنا باملوضوع وعني، فليس حيتاج. وليس كذلك قولنا أمشى أو ميشى
الشخص ولو دل فيه على معىن عامى بأنه هو  املوضوع مرة أخرى، فإنه دل فيه على شخص وال أشد تعينا من

ذبا؛ فكيف إذا كانت داللته على شخص بعينه ؟ وأما يكون صدقا أو ك املوضوع من غري التفات إىل جزئياته لكان
عن  بسبب أن اجلزء الثاىن ال يدل، فاجلواب"" أمشى""على أن التركيب غري موجود ىف قولك  الشبهة الىت أوردت

على معىن بنفسه، بل أن ال يوجد  أما أوال فإنه مل يكن قيل ىف حد الكلمة إا الىت ال تدل جزاؤها كل واحد: ذلك
وإذا وجد هلا جزء يدل وإن مل يدل اآلخر انثلم احلد ومل  من جزء من أجزائها يدل على شئ من حكمها البتةهلا 

 كذلك قد. وأما ثانيا فإنه كما أن اللفظ يدل، فإذا صار جزءا مل يدل من حيث هو جزء .أنه كلمة يكن املظنون به

قيل أمشى دلت اهلمزة  وأنت تعلم أنه إذا. تدلجيوز أن تكون اللفظة تدل من حيث هى جزء، مث إذا انفردت مل 
والياء يدل على باقى املعىن فينبه النفس على معىن  على الشخص القائل، مث باقى اللفظ املؤلف من امليم والشني

كان ال يدل وحده على ذلك وال يستعمل، فيكون هذا الباقى بعد اهلمزة يدل  املشى عندما هو مقرون باهلمزة وإن
ير .هذه الشبهة فليكن هذا كافيا ىف حل. جزءا على ما ال يشك فيه أنه يدل عليه، وأما مفردا فال يدل ملِإذا استع
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كان، بل على أنه معني ىف نفسه ومل  معني ليس على جتويز أى معىن كان، وعلى أنه حاصل له موضوع ما كيف
ري متعني عند السامع مع علمه بأنه متعني التصريح به وهو غ واألمر موقوف على. يصرح به ومل يعني بداللة اللفظ

مصريه حبيث يصدق أو يكذب إىل أن يصرح بذلك املضمر، حىت إن كان ذلك املضمر  عند القائل، فهو متوقف ىف
متعني ىف نفسه من مجلة  أو شخصا أو كيف كان جاز، فإن املعىن العام، وإن كان ال يتعني ىف جزئياته، فإنه معىن عاما

وإن كان ما يقع عليه من جزئيات تكون حتته  لشئ من حيث يوجد ىف نفسه هو معىن معقول متعني،فإن ا. األمور
واحد من اجلوهر والكم وأمور أخرى إذا كان ليس ىف نفسه مقوال،  غري متعني، وهو من حيث يتعني خيالف كل

وقلبه  .حينئذ صدقا أو كذباعليها، فمىت صرح بذلك املضمر املَنوى ىف النفس صار القول  وإن كان بعضها يقال
يصدق أو يكذب بانفراده،  ليس بصدق وال كذب، إذ ليس جيوز أن نعىن بقولنا ميشى الوجه الذى كان يتوهم أنه

وعني، فليس حيتاج إىل أن يفسر للسامع ذلك  فقد صرح ها هنا باملوضوع. وليس كذلك قولنا أمشى أو ميشى
وال أشد تعينا من الشخص ولو دل فيه على معىن عامى بأنه هو  املوضوع مرة أخرى، فإنه دل فيه على شخص

 إىل جزئياته لكان يكون صدقا أو كذبا؛ فكيف إذا كانت داللته على شخص بعينه ؟ وأما املوضوع من غري التفات

 ال يدل، فاجلواب عن بسبب أن اجلزء الثاىن"" أمشى""الشبهة الىت أوردت على أن التركيب غري موجود ىف قولك 

جزاؤها كل واحد على معىن بنفسه، بل أن ال يوجد  أما أوال فإنه مل يكن قيل ىف حد الكلمة إا الىت ال تدل: ذلك
حكمها البتة وإذا وجد هلا جزء يدل وإن مل يدل اآلخر انثلم احلد ومل  هلا من جزء من أجزائها يدل على شئ من

كذلك قد  .للفظ يدل، فإذا صار جزءا مل يدل من حيث هو جزءوأما ثانيا فإنه كما أن ا. أنه كلمة يكن املظنون به
    أنه إذا قيل أمشى دلت وأنت تعلم. جيوز أن تكون اللفظة تدل من حيث هى جزء، مث إذا انفردت مل تدل

املعىن فينبه النفس على  على الشخص القائل، مث باقى اللفظ املؤلف من امليم والشني والياء يدل على باقى اهلمزة
ذلك وال يستعمل، فيكون هذا الباقى بعد اهلمزة  ىن املشى عندما هو مقرون باهلمزة وإن كان ال يدل وحده علىمع

فليكن هذا كافيا ىف حل هذه . فيه أنه يدل عليه، وأما مفردا فال يدل يدل ِإذا استعمل جزءا على ما ال يشك
 .الشبهة

أبدا دليل على ما يقال  ا به عنه من الزيادة وهو قولنا وهوبقى اآلن أن مبحث عن شئ وهو أن امللحق مبا عربن وقد
كان عقده ىف احلدود ىف أا تراد لتدل على متييز  أما من: على غريه جزءاً من احلد أو خاصة أحلقت باحلد؛ فنقول

 لني من أهللكن احملص. احلد، فال يبعد أن يقع عنده أن هذه الزيادة خارجة عن احلد ذاتى، فإذا حصل التمييز مت به

وأم . وحقيقته بكماهلا صناعة التحديد ال تنصرف مهمهم ىف احلدود إىل ذلك، بل وكدهم الداللة على ماهية الشئ
صورياً أو مادياً وراءها، مل يقنعوا مبا فعلوا، ومل يكن  إذا وجودا عبارة ما قد ميزت الذاتيات لكنها خلفت فصال

 .وضعه شرح بالغ. ا ىفوسيأتيكم هلذ احلد قد بلغ متامه عندهم

الىت تدل على أحد الشرائط الىت تتقوم ا الكلمة، وهو النسبة إىل  فإذا كان كذلك فباحلرى أن تكون هذه الزيادة
من احتياجها  حمتاجاً إليها ومكملة حلال الداللة على الزمان، وليس احتياج الكلمة إىل النسبة أقل موضوع غري معني

  ! ىل وما مل تكن نسبة مل تكن زمان نسبةوكيف وهى أو. إىل الزمان
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  الفصل الرابع

  فصل" د  "

 يف تعريف حال املصدر

  املصرفة وتعلق الكلمة واالسم املشتق به وحال الكلمة احملصلة وغري احملصلة واملصرفة وغري

. سم هو مصدرإما اسم مطلق وإما ا واملعىن الذي تدل الكلمة على وجوده للموضوع هو أمر قد يدل عليه باسم،

موضوعا وضعاً أوال، كالضرب فيكون على حقيقة حال االسم  أحدمها أن يكون: فإن املصدر قد جيئ على وجهني
االسم املطلق تصريفاً يدل على أن معىن االسم املطلق منسوب إىل موضوع بأنه  املطلق، والثاىن هو أن يصرف

والتحريك  ل على املصدرية كالتحرك واالبيضاضأو فيه كالتحريك؛ وهذا باحلقيقة اللفظ الدا حادث منه
صح، يصح، : مقامه، كما تقول والسبب ىف ذلك أنه رمبا مل يكن للمصدر وضع خاص، فيوجد االسم. والتبييض

شكل املصدر فيه ال يدل على املصدرية وال خيالف  صحة، وهو الذى جيئ على الوجه األول وهذا هو الذى يكون
فيكون معىن املصدر ليس له اسم خاص، بل أخذ مكانه االسم . بوجه ري إىل موضوعاالسم املطلق الذى ال يش

 اتفق أال يكون لالسم املطلق وضع خاص فيؤخذ املصدر مكانه، كما لو مل يكن ملعىن كما رمبا. املطلق للشئ

كل منهما لفظ ورمبا كان ل .االفتراق اسم مشهور ال يشري إىل موضوع فيؤخذ املصدر مكانه، وهو لفظة االفتراق
واسم املصدر يفارق . واالبيضاض على حدوثه ىف موضوع خاص هو أوىل، كما أن البياض أوىل أن يدل على ذات،

 الداللة على موضوع منه، أو فيه معىن من املعاىن، فيدل على ذلك املعىن نفسه وعلى االسم املطلق مبا يتضمنه من

دالة على وجود معىن  ون للمصدر لفظ خاص فإن الكلمة تكونواألكثر ىف لغة العرب هو أنه حيث يك. نسبة ما
معىن االسم املطلق أيضاً، مثل قوهلم ابيض  لفظ ذلك املصدر ملوضوع ما ىف زمان معلوم، وإن كان قد يتضمن ذلك

ها فاملعاىن الىت تدل عليها الكلمة وأا لغري. االبيضاض الدال على البياض يبيض من االبيضاض، فِإنه قد يدل على
ومعاىن املصادر  لغة العرب معاىن املصادر وكذلك املعىن الذى يدل عليه االسم املشتق هو معىن املصدر، ىف ظاهر

فليس شئ من املصادر يقال على اجلواهر،  كلها ىف لغتهم أعراض ألا نسب عارضة ىف اجلواهر إىل أمور حتدث هلا،
 .بل يوجد ىف اجلواهر

   
فقد يكون كما  فأما داللة ثانية. مل كلمات تدل على معىن يقال على اجلواهر داللة أوىلالعرب ال تستع فتكون لغة

فإنه وإن كان داللته األوىل إمنا . اجلواهر إذا قلنا حىب فالن إذا صار ذا حياة، بل جتوهر فالن أى صار جوهرا من
اجلوهر مدلول عليه ىف التجوهر ال والتجوهر كون ما ال جوهر، فإن  هى على معىن التجوهر ال على معىن اجلوهر،

جوهراً  ولغة العرب ليس يدل فيها بالكلمات على جمرد اتصاف زيد مثال ىف هذا املوضع بأنه كان حمالة داللة ثانية،
كان اجلوهر حمموال عليه فيما  حىت يدل على كون اجلوهر مقوال عليه فيما سلف ذكره، حىت يكون قوهلم جتوهر أنه
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فليس يدل على قول عليه بل على . حدث فيما سلف جتوهر عندهم هو أن اجلوهر املقول عليهسلف بل معىن أنه 
فلغة العرب مظايقة ىف هذا . حدوث أمر ألمر موضوع له ىف وجوده له حدوثه فيه، فيدل عليه من حيث هو حادث

الذي  لى املبلغ املذكوريكون يف بعض اللغات كلمات التضايق يف ذلك، بل تقتصر داللتها ع وال ميتنع أن. الباب
فيما سلف العلى أن حدوث  اليشري إىل احلدوث حىت يكون معىن نظري جتوهر فيها هو أن اجلوهر مقول على زيد

 وكما أنه يكون من االسم اسم حمصل 0البتة  اجلوهرية موجود لزيد فيها سلف من غري التفات إىل حبمل بعلى
 وقد قيل يف التعليم 0حمصلة وكلمة غري حمصلة، كقولنا الصح  ةواسم غري حمصل، كذلك يكون يف الكلمات كلم

 0حمصلة ألا تدل على شىء من األشياء موجوداً كان أو غري موجود داللة على مثال واحد األول وذلك أا غري

 على قولنا الصح ينتظم مجلة وهذا القول ِإن عىن فيه باملوجود وغري املوجود ما جيعل موضوعا للكلمة حىت يكون
فيكون إجياب الصح قد يصدق على املوجود  كل موضوع موجود أو غري موجود ما خال الصحيح ويصدق عليه،

 وإن عىن بذلك ال املوضوع ولكن ما هو يف قوة احملمول من 0أخرى  وغري املوجود، فهذا مما مينع عنه يف مباحث
 و توسط أو فعل فعال آخر غري الصحة كلهلفظة صح حىت يكون ما صح يعىن به أنه مرض أ أمور خمالفة لداللة

الوجودى املضاد  يدخل حتت ما صح كان سديداً، بل عدى أن الغرض ىف هذا أن هذه اللفظة تصدق على املعىن
اسود يصدق على الشىء إذا كان قد ابيض   فقولنا ما0واملتوسط وعلى املعىن العدمى الذى الحتصل له يف نفسه 

ويشبه أن تكون 0كيف كان ويكون، كما يقال صار غري أسود  إذا كان عاماً للونوعلى الوسائط عادماً ويصدق
ورمبا كان ملا . غري حمصلة، وأا ِإذا أحلقت بالكلمة حرف سلب كان السلب فقط لغة العرب اليستعمل فيها كلمة

 .التعليم األول تأويل آخر ليس حيضرىن اآلن قيل ىف

هى أن القائمة ىف لغة اليونانيني هى ما يدل على احلاضر، واملصرفة ما يدل على ف وأما حال الكلمة املصرفة والقائمة،
والكلمة من حيث أا تدل  الزمانني، وقد أشرنا إىل الواجب ىف هذا وبينا أنه ال وجود لذلك ىف لغة العرب، أحد

 لو سأل ماذا عمل زيد، فقال فيتصور معناه، فإن قائال داللة اللفظ جارية جمرى األمساء، فإن كل واحد منها ينطق به
 السامع ويقرنه إىل معىن زيد، وحيصل له منهما الداللة الىت للخرب، كما ِإذا سئل فقيل مشى، أفاد بذلك معىن يفهمه

 .إجياب وسلب كل واحد منهما بانفراده ال يدل على"" وميشى "" من ىف الدار فقال زيد، وإن كان زيد 

: الدالالت، والكلمات الوجودية هى كقولنا والكلمات الوجودية فإا نواقصوأما األدوات كقولنا من وعلى، 

مطلقا، بل على الكون شيئاً مل يذكر، بل هى الكلمات الىت إمنا تدل  صار يصري وكان يكون ال الدال على الكون
معينة ملعىن  سبة غرييدل عليها الكلم على نسبة إىل موضوع غري معني وىف زمان معني تكون تلك الن من املعاىن الىت

 .منتظر أن يقال، وال يتضمن تضمن الكلمة احلقيقية إياه

فقيل صار،  أن هذه، أعىن األدوات والكلمات الوجودية، نواقص الدالالت أنه إذا قيل ماذا فعل زيد والدليل على
دية توابع األمساء والكلمات الوجو وهى أعىن األدوات. أو قيل أين زيد فقيل فيه، مل يقف الذهن معها على شئ

الكلمات الوجودية إىل األفعال، ويشتركان ىف أا ال تدل بانفرادها  فاألدوات نسبتها إىل األمساء نسبة. واألفعال
 .بل إمنا تدل على نسب ال تعقل أو تعقل األمور الىت هى نسب بينها على معىن يتصور،
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ابتدئ فقيل   وأريد كان شيئا، مث سكت ومل يزد عليه أوسأل سائل ماذا يفعل زيد فقيل صار، أو كان، وكذلك إذا
أفرادها ألن توضع أو حتمل مبتدأ ا أو  إنَّ وسكت بقى الذهن طالباً بعد، ومل ينتبه إال على نسبة تترتب فال يصلح

هذه ِإما  ومجيع 0فإذا قرن ا غريها صح أن يكون مبتدأ أو خربا  0 خبرب إال أن يقترن ا لفظ آخر يتمم نقصاا
على   فيجب أن تفهم هذا الوضع0غري معينة كفى وعلى، وإما على نسبة غري معينة كغري وال  دوال على النسبة

بسائط األلفاظ االسم والكلمة،   فمن القبيح باملعلم األول أن يذكر من0هذا الوجه، وال تلتفت إىل ما يقولون 
  0ويترك األداة وما يشاكلهما 

  الفصل اخلامس

  فصل" ه  "

 يف القول ومتييز اخلرب منه مما ليس خبرب

 وهو اللفظ الذى قد يدلّ جزؤه على االنفراد داللةَ اللفظ؛ أى اللفظة التامة، ال وأما القول فهو اللفظ املؤلَّف؛

من داللة اللفظ، فِإن  كاألداة وما معها، وإن كان اليدلّ على إجياب وسلب؛ فِإن داللة اإلجياب والسلب أَخص
ويدل، وليس كاملقطع من لفظة اإلنسان، فإنه اليدل  اإلنسانُ كاتب قولٌ، ألن اإلنسان جزء من هذه اجلملة: لناقو

اللفظ املركَّب يف املسموع كعبد اهللا فال يدلّ جزٌء منه أيضاً بذاته، من حيث   وأَما0أصال، من حيث هو جزء منه 
والقول أيضاً حكمه  0فليس يدلّ ا اآلن بذاته، بالعرض جزٌء منه، وإن كانت له داللة يف استعمال آخر،  هو

إن األلفاظ املفردة، : وليس لقائل أَن يقول. بالتواطؤ حكم األلفاظ املفردة ىف أنه ال يدلّ، من حيث هو قول، إال
 خمصوصة مبا تدل عليه، وال ختَصص إال بالتواطؤ، فإن التأليف بينها على هيئة وإن كانت ال ضرورة ىف ختصيصها

الذى منه التركيب إذا جاز  وذلك ألن املفرد. بتواطؤ، بل أَمر يوجبه املعىن نفسه بعد أَن صار املفرد دليالً ليس
بالتواطؤ؛ وأما نفس التركيب فليس مما يقع بالتواطؤ، فإن  وقوع التواطؤ على غريه، صار أيضاً املركب عنه متغريا

ويقدم؛  تركيب رمبا تغريت حبسب لغٍة لغٍة؛ فإن املضاف إليه مثال يؤخر ىف لغةكانت هيئة ال ذلك اليتغري ألبتة، وإن
واألقوال قد تتركب على سبيل تركُّب  .املوضوعات واحملموالت ليس جيب هلا ىف القول ترتيب بعينه ىف الطبع

احليوان : ا لفظة الذى كقولناوهى الىت تصلح أن تورد بني أجزائه احلدود والرسوم بأن تأتى بعضها مقيدةٌ لبعض،
 .احليوان الذى هو الناطق الذى هو امليت: فإنه يصلح أن يقال فيه الناطق املائت،

أن تراد لذاا  أحناء أخرى، وذلك ألن احلاجة إىل القول هى الداللة على ما ىف النفس، والداللة إما وقد يركَّب على
لذاا هى األخبار، إما على وجهها، وإما حمرفة  كون منه، والىت ترادوإما أن تراد لشئ آخر يتوقَّع من املخاطب لي

والىت تراد لشئ يوجد من املخاطَب فإما أن . فإا كلها ترجع إىل األخبار كتحريف التمىن والتعجب وغري ذلك،
فهاماً، وإن أريد عملٌ من واست فإن أريدت الداللة فتكون املخاطبة استعالماً. أيضاً داللةً أو غري الداللة يكون ذلك

املساوى التماس ومن األعلى أمر وى، ومن األدون تضرع  األعمال وفعلٌ من األفعال غري الداللة، فيقال إنه من
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 .ومسألةٌ

والرسوم وما  ىف العلوم هو إما التركيب الذى على حنو التقييد، وذلك ىف اكتساب التصورات باحلدود لكن النافع
وهذا . باملقاييس وما جيرى جمراها  والتركيب الذى على سبيل اخلرب، وذلك ىف اكتساب التصديقاتجيرى جمراها،

. جازماً والقول اجلازم يقال جلميع ما هو صادق أو كاذب النحو من التركيب حيدث منه جنس من القول يسمى

  كاذب، فالنظر فيها أوىل بالنظر ىفيقال لشئ منها إنه جازم، كما ال يقال إنه صادق أو وأما األقاويل األخرى فال

 .قوانني اخلطابة والشعر
   

فيه أيضاً هذه النسبة  اجلازم يحكم فيه بنسبة معىن إىل معىن إما بإجياب أو سلب، وذلك املعىن إما أن يكون والقول
ن القول اجلازم بل من حيث يعترب تفصيلُه، فإ أو ال يكون، فإن كان، كان النظر فيه ال من حيث هو واحد ومجلة،

الشمس طالعةً فالنهار موجود، فقد حِكم ها هنا بإجياب نسبة االتصال  إن كانت: ليس ببسيط وال محلى، كقولنا
طالعة وإما  طالعة وقولنا النهار موجود، فأوجب تلو ثانيهما لألول، وكقولنا إما أن تكون الشمس بني قولنا الشمس

كل واحد من القولني ىف املثالني تركيب  وىف أجزء. نا نسبة عناد بني قولنيأن يكون الليل موجوداً فقد أوجب ها ه
الشمس طالعة، فقد يشتمل على إجياب : اجلاعلة للقول جازماً، فإن قولنا أيضاً يحكم فيه ذه النسبة، أعىن النسبة

ومجيع ما كان  . الصفةالطالعة وبني الشمس، وكذلك ىف سائر األجزاء، وإمنا استعمل من حيث هو ذه نسبة بني
 .جرى ارى الثاىن يسمى منفصال على هذا الوجه فيسمى شرطياً، وما جرى ارى األول يسمى متصال، وما

زيد حيوان، أو بني معنيني : ال تركيب فيهما أصال، كقولنا وأما إن مل يكن كذلك؛ بل كان التركيب بني معنيني
زيد حيوان ناطق مائت، فإن تركيب : أن يقوم بدله مفرد، كقولناكذب، وميكن  فيهما تركيب ال صدق فيه وال

إنسان، أو تركيب فيه  :كقولنا. حيوان ناطق مائت تركيب ذه الصفة ويقوم بدله لفظٌ مفرد: وهو قولنا اجلزء منه
ه، لفظٌ مفرد، واعتربت وحدته ال تفضيل صدق أو كذب ولكن أخذ، من حيث هى مجلة، ميكن أن يدل عليها

ليس يلتفت إىل حال اإلنسان وحال محل املشى عليه، بل إىل اجلملة الىت  إن قولنا اإلنسان ميشى، قضية فإنه: كقولنا
يراد أن  مسعت أنه رأى عبداللّه زيداً، وما أشبه هذا، فجميع هذه الىت ال: وكذلك لو قال.قضية جيوز أن تسمى

يكون ىف اجلزء منها إجياب وسلب، فيجعل   وإن كان يتفق ىف بعضها أنحيكم ىف أجزائها بالنسبة اإلجيابية والسلبية،
إىل وحدته، حبيث ميكن أن يدلَّ عليه باسم واحد، إن أريد، فهو  التأليف اإلجياىب والسلىب كشىء واحد يلتفت

وىف السلب  ن هو حي،إن اإلنسا: إنه هو ما جعل منسوباً كما يقال: املنسوب إليه يقال ىف إجيابه محلى، وخاصته أن
تاٍل لذلك. خالفه له، وال يقال ألحد اجلزأين إنه اآلخر وأما ىف الشرطية فِإمنا يقال ىف إجيابه إن هذا الزم أو معاند .

 .سنأتيك فيها بكالم مستقصى فلنؤخر القول ىف الشرطيات، فإنا

وأما الشرطيات فهى . ب، مث بعده السالبوأبسطه املوج ولنبدأ بالكالم ىف القول اجلازم البسيط، وهو احلملى،
 واحدة، وإمنا صارت واحدة برباط الشرط الذى ملّا حلق املقدم من فصيلتها أو فصوهلا باحلقيقة قضايا كثرية ال قضية

"" إما""حلقت لفظةُ  ، وكما""الشمس طالعة""بقولنا "" إن كان""حرفه، فجعله غري صادق وال كاذب، كما حلق 

وكذب إىل أن يلحق به اآلخر بعد ما هو ىف نفسه  خر، فصار كل مقدم موقوفاً ىف أن يتعرف به صدقباملثال اآل
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وإذا أحلق به اآلخر فتم الكالم كانت اجلملة صادقة أو كاذبة ال املقدم وحده،  حبيث لو انفرد كان صادقاً أو كاذباً،
 .أو كثرية ا صدق أجزائها وكذبها، كانت واحدةحال التاىل فإنه ال يعترب ىف صدق الشرطية وكذ وكذلك

يسمى موضوعاً ومنسوٍب يسمى حمموال على  فأول القضايا احلملى، وأولُه اإلجياب ألنه مؤلف من منسوب إليه
 .منسوب إليه ومنسوب ورفع وجود النسبة نسبة وجود، وأَما السلب فِإنه حيصل من

والوجود ال حيتاج ىف حتققه أَن يلتفت إىل العدم، فالسلب ال يتصور إال  .ويتحقق بالوجود. وكل عدم فإنه يتحدد
يعرف بالسلب  عارضاَ على اإلعجاب رافعاً له؛ ألنه عدمه؛ وأَما اإلجياب فهو وجودى مستغن عن أَن أَن يكون

ين فِإن اإلجياب السلب، كما قال بعض املفسر ولست أَعىن ذا أَن اإلجياب موجود ىف. فيكون السالب بعد املوجب
الذى لو انفرد كان إجيابا هو موجود ىف حد السلب، كما لو قال قائل إن  يستحيل أَن يوجد مع السلب، بل الشىِء

بأن يذكر  حد العمى، ليس معناه أَن البصر موجود ىف العمى، بل معىن هذا أَن العمى ال يحد إال البصر موجود ىف
. ليس جزءا من نفس العمى كان م، فيكون البصر أَحد جزأَي البيان، وإنأَنه عدم البصر، فيقرن البصر بالعد

مرفوعة ال على أا جزء من السلب أَو داخل ىف السلب  كذلك نسبة اإلجياب مذكورة ىف نسبة السلب على أا
 .السلب وجوداً، بل داخل ىف حد

   
فإن من . األمور  مل يكن موجوداً ىف ذواتالذى يسلب هو موجود ىف لفظ السلب وىف معىن السلب، وإن واملعىن

الشىء يكون ىف الوجود داخال ىف  تسلب عنه شيئاً فال بد أنك تدخل ىف السلب ذلك الشىء ال على أن ذلك
فإمنا هو من حيث أن السلب إمنا يرفعه فيوجد ىف السلب من  وإذا جعل اإلجياب موجوداً ىف السلب. املسلوب عنه

هو الذى لوال حرف النفى "" هو حى""زيد ليس هو حيا، فإن : السلب، كقولك  حرفحيث تركيب بينه وبني
مع السلب،  فمن وجِه حيق أن يقال إن اإلجياب ليس يكون. على زيد، فجاء السلب فرفع هذه النسبة كان إجيابا

قيقة أمر يرفع الوجود السلب باحل فإن اإلجياب كيف يساعد السلب وكيف جيتمع معه ؟ ومن وجٍه حيق أن يقال إن
واالعتبار الذى بسببه ما . الوجود واحلصول وال يتحدد دونه الذى هو اإلجياب، فإن العدم والرفع إمنا يتناول

جيعل اإلجياب داخال ىف السلب؛ واالعتبار الذى ال اجتماع معه بينهما مينع اإلجياب  اإلجياب داخل ىف حد السلب
فيه هو كون اإلجياب  بالفعل وليس كون اإلجياب جزءاً من السلب أو موجوداًيكون داخال ىف السلب بالقوة و أن

الفرد، وليس يوجب ذلك أن يكون قد اجتمعت  والسلب جمتمعني معاً؛ فإن الفرد موجود ىف الزوج والزوج ىف
ينه، وال يكون شىء واحد هو زوج وفرد، إذ الزوج جزء الفرد، ال بع الفردية والزوجية اجتماعهما املستحيل حىت

 لكن ليس حال اإلجياب من السلب هذه احلال، بل هو جزء من حد السلب. بعينه موصوف ما أن شيئاً واحدا

موجوداً مع إجياب  وليس ِإذا كان جزءا من حد السلب صار السلب إجياباً، أو املسلوب موجباً، وصار السلب
 .جزؤه إال ىف الذهن

: إن اإلجياب أَشرف؛ وقال بعضهم: أو السلب حىت قال بعضهم ب أشرفوأما ما خاضوا فيه من حديث أن اإلجيا

 .اإلهلية أشرف من اإلجياب، فنوع من العلم ال أفهمه وال أميل أن أفهمه ِإن السلب ىف األمور
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  الفصل السادس

  فصل" و"

 يف تعريف القول اجلازم البسيط األول

ئط ىف تقابلهما وكل قول جازم، كان محلياً أو شرطياً، وإعطاء الشرا والذى ليس بأول وتعريف اِإلجياب والسلب
من غري أن  لغة اليونانيني إىل استعمال الكلمات الوجودية، وهى الكلمات الىت تدل على نسبة وزمان فِإنه مفتقر ىف

 .بعينه كلمة يتحصلّ فيها املعىن املنسوب إىل املوضوع الغري املعني، إال ما كان األصل

إذا كان، وكلما كان، ومىت كان، وإن : تقول أما املتصالت فِإنك.  فيها مستمر ىف لغة العربأما الشرطيات فذلك
يكون كذا، وإما أن يكون كذا، فتضطر إىل استعمال الكلمة الوجودية  إما أن: وأما املنفصالت فانك تقول. كان

 .دائماً ىف األمرين

زيد كان كذا ويكون : يضطرون اىل أن يقولوا انيني، فكانواوأما احلمليات فقد كان احلكم فيها كذلك ىف لغة اليون
فأما الذى جيب حبسب األمر ىف نفسه فهو أن القضية احلملية تتم بأمور  .كذا، وكأنه ليس جيب ذلك ىف لغة العرب

ضوعة كوا مو وليس اجتماع املعاىن ىف الذهن هو. تتم مبعىن املوضوع ومعىن احملمول وبنسبة بينهما ثالثة فِإا
 .بني املعنيني بإجياب أو سلب وحممولة فيه، بل حيتاج إىل أن يكون الذهن يعتقد مع ذلك النسبة الىت

   
املعىن الذى للموضوع،  داللة على: أيضاً إذا أريد أن حياذى به ما ىف الضمري جيب أن يتضمن ثالث دالالت فاللفظ

فليس جيب من اجتماع اإلنسان . الذى بينهما االرتباطوأخرى على املعىن الذى للمحمول، وثالثة على العالقة و
هذا ِإنسان وذلك حيوان، أَن يكون حاصل ذلك أن أحدمها حممول، أو  واحليوان ىف الذهن والنظر فيهما، من حيث

على  باجلملة إىل شىء؛ فِإن تركت اللفظة الدالة على هذه العالقة، فِإمنا تترك اعتمادا أنه موضوع، أو مضاف
يدل على هذا املعىن؛ وحينئذ  أو تعويال على حال من األحوال اللفظية الىت تلحق أحدمها أو كليهما حلوقاًالذهن 

وأما نفس تلو لفظ للفظ ىف زمان . بلفظة مفردة خمصوصة ا يكون قد دل على هذا املعىن بداللة لفظية، وإن مل تكن
الجتماع، فإن التركيب الذى ىف احلدودأيضاً لوال أحدمها عند اآلخر داللة حتصل با قصري فليس بدال على حال

ووحدة، بل إمنا صار  زائد يقترن به ملا كان جيب لنفس تلو بعض أجزائه لبعض أن يكون داال على اجتماع شىء
به احلى الذى هو املشاء الذى هو ذو رجلني  قولنا حى مشاء ذو رجلني يدل على معىن واحد باالجتماع، ألنك تعىن

فوال هذه العلة . واحدة، ألنك تعد أوصاف الواحد وتقيد بعضها ببعض هيئة التركيب فتصري اجلملةوتدل عليه 
بل حيتاج أن  .السماء األرض العنقاء الدائرة: كما لو قال قائل. التتاىل ما كان التتاىل يفعل وحده الزائدة على نفس

. ووضع، أو ارتباط تقييد بعض ببعض تباط محليقترن بالتتاىل أمر آخر يدل على ارتباط بعض املقترنات ببعض ار

 .البعيد الذى حياولونه هكذا جيب أت يفهم هذا املوضع، فال تشتغل بالتكلف

ومعين األمر احملمول من حقه أن يدل عليه، وهو  فقد ظهر من هذا أن هاههنا معىن غري معىن األمر املوضوع،
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فأما لغة العرب فرمبا حذفت الرابطة فيها . كمها حكم األدواتتسمى رابطة، وح فاللفظة الدالة على النسبة. النسبة
. ىف قالب الكلمة واملذكور رمبا كان ىف قالب االسم، ورمبا كان. على شعور الذهن مبعناها، ورمبا ذكرت اتكاال

 مل بنفسها، بل لتدل على أن زيدا هو أمر والذى ىف قالب االسم كقولك زيد هو حى، فِإن لفظة هو جاءت ال لتدل
به، فقد خرجت عن أن تدل بذاا داللة كاملة فلحقت باألدوات  يذكر بعد ما دام ِإمنا يقال هو إىل أن يصرح

وقد . الذى ىف قالب الكلمة فهى الكلمات الوجودية، كقولك زيد كان كذا ويكون كذا لكنها تشبه األمساء وأما
حلمل غري زماىن أصال  زمانية ىف الداللة على إجيابهذا أيضا ىف لغة العرب حىت إم يستعملون األلفاظ ال غلب

بل ذائع ىف أى زمان كان كقوهلم كل ثالثة فِإا  كقوله تعاىل وكان اللّه غفوراً رحيما، أو غري خمتص بزمان بعينه
تستعمل القضايا خالية عن داللة على هذه النسبة إما بلفظ مفرد كقوهلم فالن  وأما لغة الفرس فال. تكون فردا

على أن  أو هى أو هو، وإما حبركة كقوهلم فالن جنني ويفتحون النون من جنني فتكون الفتحة دالة جنني هست
الكثرة وحده، فِإذن إمنا يكون  وملا كان الرابط املصرح به أو املضمر هو الذى حيدث من. جنني حممول على فالن

ه أو املضمر يدل على ربط واحد، والربط ىف احلملى املصرح ب القول اجلازم واحدا، أما ىف احلمل فأن يكون الرباط
 .احملمول هو أن تقول إن املوضوع هو

االسم وحده، بل وىف املعىن، ال كقولك العني  فإذن إمنا يكون واحدا إذا كان احملمول واحداً واملوضوع واحداً ال ىف
. ية وِإن كانت حقاً فِإا ليست واحدةاملاء وعني الدينار، فإن هذه القض جسم وتشتمل نيتك على عني البصر وعني

نويت واحداُ من  فإن. ال ميكنك أَن جتعل للعني مفهوماً واحداً يشتمل على الثالثة مث حيمل عليه اجلسم وذلك ألنك
املوضوع أَو احملمول مكثرا ملعاىن القضية، واِإل  املعاىن ودللت عليه باللفظ املشترك مل يكن االشتراك الواقع ىف اسم

وأَما إذا . ِإمنا يكون االسم مدلوال به على كثريين، ِإذ دل به املتكلم على كلها ن جيد امساً غري مشترك ويستعملهفم
 .رمبا اشتبه على السامع واحداً منها فدل عليه مل يكن اللفظ داال ىف استعماله ِإال على ذلك الواحد، وِإن كان حنا
   

مجيعها، بل   مشتركا ملعاىن يستمر الصدق ىف احلكم احملكوم به علىما يكون موضوعه أو حمموله امساً وليس كل
وعني الشمس كان خمتلفاً ىف الصدق  كما يقال إن العني بصرية، فإن أريد عني اإلنسان. كثرياً ما خيتلف فيغلط

 التفريق وأما الشرطية فهى عند. مركبة باحلقيقة من القضايا والكذب، فاحلملية الواحدة هى ذه الصفة وليست
من  بني اثنني منها الرباط بأن يقرن بأحدمها أو كليهما حرف أو لفظ فيسلبه خاصية القضية قضاياخمتلفة إمنا يوجد

طالعة وسكت ومل تزد  فِإنك إذا قلت إن كانت الشمس. كونه لصورته جائزاً أن يقال فيه إنه صادق أو كاذب
وكذلك . وحده ال صادق ألبتة وال كاذب  ن هذا القولأزلت قولك الشمس طالعة عن أن أن يلحقه تصديق، فِإ

تزد، بل حتتاج ىف األول أن تذكر تاليه وىف الثاىن أن تذكر  إما أن تكون الشمس طالعة وسكت ومل: إذا قلت
فِإن . واحد من قولني ىف أنفسهما قضيتان، بطل عن كل واحد منهما كونه قوال جازما معانده، فحينئذ حيدث قول

صادقاً وحده، بل باجلملة قول  فالنهار موجود ملحقاً به الفاء معتداً بداللتها من غري أن تلغى ال يكون: أيضا قولك
وكيف وفيه قوالن جازمان، لكن الرباط . اإلطالق جازم واحد بالرباط، وليس قوال جازما واحداً بسيطاً على

 وِإذا علمت القول اجلازم الواحد، فقد علمت .واحدا فبالرباط صار واحداً سلبهما ذلك وأحدث منهما قوال جازما
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أيضاً ىف  الكثري إما أن يكون واحداً ىف املسموع، فذلك الشتراك اسم فيه، وإما أن يكون كثرياً الكثري، فِإن
تدل من حيث هى ألفاظ فقط  وهاهنا يعلم أن األلفاظ كيف. املسموع كثرة مل يربط بعضها ببعض ربطا موحداً

هو تأليف بني اثنني منها على سبيل إيقاع أحدمها  اب وسلب، وأن التركيب األول اجلازم منهاومن غري داللة إجي
 .التركيب الثاىن هو القول املركب؛ كذا قيل ىف التعليم األول على اآلخر أو نزعه عن اآلخر، وأن

 ن الرتع هو السلبأحدمها أن يعىن باإليقاع اإلجياب الذى للحملى فقط فيكو: على وجهني وهذا الكالم يفهم

ويصلح أن يعىن به  الذى للحملى، كأنه مل يتعرض لغريه، ويكون القول املركب يصلح أن يعىن به الشرطى،
باإليقاع اإلجياب باحلمل والدلو، كقولك ىف اإلجياب  والوجه الثاىن أن يعىن. القياسى، ويصلح أن يعىن به كالمها

إذا كان كذا كان كذا، فقد أوجب فيه تلو التاىل للمقدم وأوقع : تصلالشرطى امل احلملى زيد حيوان، وىف اإلجياب
يكون كذا، وذلك ىف  أما العناد فكقولك إما أن يكون كذا وإما أن ال. ويعىن بالرتع السلب والعناد مجيعا .عليه

 طلعت وأما املتصل فكقولك ليس كلما .وأما السلب، فأما ىف احلملى كقولك زيد ليس حبى. الشرطى املنفصل
فإن . ليس إما أن يكون اإلنسان ناطقا وأما أن يكون ضاحكا :يبقى ها هنا سلب العناد كقولك. الشمس كان غيم

بالفعل  مما ذكر أمكن على أحد سبيلني إما أن جيعل هذا اإليقاع إيقاعا. دخول هذا أيضاً أريد أن يفهم وجه حيتمل
بعد ىف قوة محلى ما موجب، وأنت  اع بالقوة ألنه كما تبني لكأة بالقوة، فيكون السالب املنفصل داخال ىف اإليق

إيقاع حبمل أو اتصال أو انفصال وجيعل الرتع كل سلب  تعلم هذا ىف موضعه، فهذا وجه، أو يفهم من اإليقاع كل
لزم  بار الثاىناملعاىن يكون قد عىن ذا القول، لكنه إن كان املراد هو ما يطابق االعت وحنن ال نباىل أى. هلذا اإليقاع

األول، فيكون احلكم البسيط  واملؤلف من هذه هو القياس، لكن أظهر الوجوه هو الوجه. منه أن يكون املراد بقوله
وأما ىف اللغة اليونانية فال بد من أن يقترن بذلك . له هو الذى يدل على أن شيئاً موجوداً لشىء أو ليس مبوجود

 هو احلكم بوجود شىء لشىء آخر والسلب هو احلكم بال وجود شىء من ذلك واإلجياب. لفظ يدل على زمان
 يرجم به التعليم األول فقيل إن السلب حكم بنفى شىء عن شىء بشىء فإن النفى والسلب لشىء آخر وليس ما

السلب، حىت إذا  إن السلب حكم لسلب شىء عن شىء، أو يعىن بالنفى ما هو أعم من: واحد فيكون كأنه قال
التوقبف مل يدل على أن السلب موضوع  لكن. سان، يكون قد نفى اإلنسانية من غري نسبة إىل منفى عنهقيل ال إن

وهو احلكم بال وجود شىء : العامى بل جيب أن يقال كما قلنا لغري ما وضع له النفى بوجه وال هو االصطالح
 .لشىء

   
موجب، سواء  ه سالب فغري متعذر أن يوجبهكل ما يوجبه موجب فغري متعذر أن يسلبه سالب، وما سلب وملا كان

وهذا هو التناقض، أعىن أن . إجيابا يقابله كان زمانيا أو غري زماىن، فبني أن لكل إجياب سلبا يقابله، ولكل سلب
يكون هذا التقابل متقرراً إذا كان املعىن ىف اإلجياب حمصال من كل  وإمنا. يكون إجياب وسلب متقابلني باحلقيقة

 أعين أن يكون املوضوع معىن واحداً وكذلك احملمول وأن يكون. قد تناول كل ذلك بعينه ن السلبجهة، فيكو

اإلنسان يبصر أى بعينه، مث قيل  اجلزء الذى يتوجه إليه القصد ىف املوضوع أو احملمول حمفوظاً بعينه، ال كما إذا قيل
ن احلبشى أسود أى ىف بشرته، مث قيل ليس بأسود أو قيل إ .بعده أى اإلنسان ال يبصر أى بيده، ظن ذلك مقابال له
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 وإن أخذ أحد املعنيني ىف أحدمها بالقوة فيجب أن يؤخذ ىف اآلخر بالقوة، كقول. تقابال أى ىف حلمه، ظن أن هناك

ويعىن ما ىف طبعه أن يسكر  ِإن املسكر ليس مبحرم: ِإن املسكر حمرم ويعىن ما يسكر بالفعل، وكقول اآلخر: القائل
مكان، أو الزمان إن كان زمان، أو اجلهة واالعتبار   يسكر بعد، ظن أن هناك تقابال وأن يكون املكان أن كانومل

مثال اجلهة أن يقال إن اجلسم مكيف أى بلونه ليس مبكيف أى . وِإضافة واحدا واإلضافة إن كانت جهة واعتبار
تكون صادقة  بل القضية ال. ليس بنصف أى للعشرةومثال اإلضافة أن يقال إن الثالثة نصف أى للستة، و .مبقداره

متصورة فضال عن أن تكون متقابلة إذا مل  أو كاذبة البتة ىف املعىن الذى يقصد ا وال مسلمة وال منكرة بل وال
فإذا كان إجياب على وجه من هذه الوجوه فيجب أن يكون سلبه على . ذكرناه حتصل مجيع اإلمور املتعلقة مبعناها مما

ِإىل ما  ِإن حلقه سور وجهة مما سنذكره اقتضى أن يكون السلب يقابله ىف ذلك، وسنؤخر احلكم فيه  الوجه، مثذلك
القياسات على حنو ما سنذكر ىف تعليمنا  وهذه األشياء ِإذا أمهلت ىف القضايا عرض منها مغالطات كثرية ىف. بعد

 .تبكيت املغالطني

  الفصل السابع

  فصل" ز"

 ف القضايا احملصورةيف تعريف أصنا

سبيل التضاد وتعريف التداخل  واملهملة واملخصوصة وتعريف التقابل الذي على سبيل التناقض والتقابل الذي على
  وإيراد أحكام للقضايا من جهة ذلك

ذا كان فِإ. اجلزئى القضية ال خيلو ِإما أَن يكون كلياً أَو جزئياً فاحلكم ِإماعلى الكلى وِإما على وملا كان موضوع
مراعاة الشرائط ما ذكرناه، وأَما ِإن كان  زيد كاتب، فإن مناقضه سالب اجتمع فيه من: املوضوع جزئياً كقولك

كلياً أَى يكون قد بني أَن اإلجياب على كل واحد مما حتته أَو أَن السلب  املوضوع كليا فِإما أَن يكون احلكم عليه
يكون قد ترك  ا حتته، أَو بني إَن اإلجياب أَو السلب ىف بعضه، أَومنه فال إجياب على شىء البتة مم عن كل واحد

مثال . والسلب دون التعميم والتخصيص ذلك تركا ومل يتعرض له، وإمنا تعرض للكيف دون الكم، أَعىن اإلجياب
على كل كل إنسان حيوان، فقد أَوجبت احليوانية : احلمليات احلكم باإلجياب الكلى على املوضوع الكلى قولك ىف

 وأَما تتميم القول ىف تفهيم هذا فليؤخر إىل الفن الذى يذكر فيه القياس، فقد جرت .واحد مما يوصف بأنه إنسان

ليس وال واحد من : قولك ومثال السلب الكلى على املوضوع الكلى. العادة بذلك، وإن كان هذا املوضع أَحق به
حبجر كان السلب يقتضى العموم، ومل يفهم منه  د من الناسليس أح: الناس حبجر وأما حبسب لغة العرب فإذا قيل

وأَما حبسب داللة اللفظ فالواجب هو الذى قلنا أَوال أَنه ليس وال . خاصياً أَنه يعىن أَحدا من الناس بعينه واحدا
وىف اللغة . يوجد حجرا البتة من الناس حبجر فكأنه قال ال يوجد ِإنسان حبجر وال واحد البتة من مجلة الناس واحد



 199                    ابن سينا- املنطق

 .العموم الفارسية حيتاج أن يقرن لفظة هيج بالسلب حىت يدل على
   

يكذبان معاً  وهذان احلكمان ليسا مبتناقضني، وكيف وقد. حتقيق القول ىف هذا إىل أصحاب صناعة اللغة على أن
ون وإذا قيست إىل ومل جيب أن ال يك إذا كان احملمول من املعاىن الىت إذا قيست إىل شخص مل جيب أن يكون هلا

ومثاله كقولك كل إنسان كاتب أى بالفعل وال واحد . متتنع عليها طبيعة اإلنسانية وجدت اإلنسانية ال توجيها وال
 ولو كان قولنا كل إنسان كاتب سلبه الذى يبقى صدقا عند كونه كاذبا هو. كليهما كاذبان من الناس بكاتب، فإن

ليس هذا مقابله  فإذن. وال واحد من الناس بكاتب: ن ال يكذب قولناوال واحد من الناس بكاتب لكان جيب أ
فلنسم هذه املقابلة تضاداً إذا كان املتقابالن  .بالتناقض، بل هو مقابل له من حيث هو سالب حملموله مقابلة أخرى

ضداد ال جتتمع معاً قد جيتمعان ىف الكذب كاألضداد ىف أعيان األمور، فإن األ ا ال جيتمعان ألبتة ىف الصدق ولكن
 .ترتفع معاً، على ما علمت ولكن قد

حبسب بياننا وتصرحينا به بالفعل أنه كيف هى له وال الىت  واعلم أن حال احملمول ىف نفسه عند املوضوع ال الىت
و أ احملمول، بل احلال الىت للمحمول عند املوضوع بالنسبة اإلجيابية من دوام صدق أو كذب تكون ىف كل نسبة إىل
فيسمى مادة الوجوب كحال  فإما أن يكون احلال هو أن احملمول يدوم وجيب صدق إجيابه. ال دوامهما تسمى مادة

االمتناع كحال احلجر عند اإلنسان، أو اليدوم وال  احليوان عند اإلنسان، أو يدوم وجيب كذب إجيابه ويسمى مادة
وهذه احلال الختتلف ىف اإلجياب والسلب، فإن . انكحال الكتابة عند اإلنس جيب أحدمها ويسمى مادة اإلمكان

األمور املذكورة، وإن  السالبة توجد حملموهلا هذه احلال بعينها فإن حمموهلا يكون مستحقاً عند اإلجياب أحد القضية
ن اشتركا ىف املوضوع واحملمول والشروط املعدودة أ مل يكن أوجب، والكلية املوجبة حاهلا عند الكلية السلبة إذا

وحده دون املوجب، وأما ىف املمتنع فإن املوجب هو الكاذب دون السالب،  السالب منهما ىف الواجب هو الكاذب
املمكن ىف املشهور  وأما ىف. وأما اجلزئيان فحكمهما ىف الواجب واملمتنع حكم الكليني. فكالمها كاذبان وىف املمكن

بعض الناس . يصدقان ىف مادة املمكن كقولنا مرمها أما قدفاملشهور أنه جيب أن تصدقا مجيعاً، لكن البني من أ
جيب وجوباً فهو أمر ال يبني بنفسه للمبتدأ فإنه ال جيب عنده أن  وأما أن ذلك. كاتب وليس كل الناس بكاتب

ر يستنك من مادة املمكن موجوداً ال حمالة ىف بعض املوضوع معدوماً ىف بعضه، فإن املبتدئ ال يكون احملمول الذى
لشئ من أشخاص النوع ىف زمن من  أن يكون شئ هو من مجلة املمكنات البعيدة الغريبة، مث يتفق أن ال يوجد البتة

 .األزمنة
   

ميكنه إثبات ذلك إن  يتكلف أن يوجب هذا ويبينه فإمنا يبينه مبقدمات غري معلومة للمنطقى مث عساه إمنا والذى
أمور خارجة عن ذلك فما أرى أن الربهان اليقيىن  وأما ىف. عة اإلنسانأمكنه ىف الصنائع واحلرف الداخلة ىف منف

املنطقى ال حيتاج ىف صناعته أن يعتقد وجوب هذا بل يكفيه من ذلك معرفته  وعلى أن. يقوم للمتعلم املنطقى عليه
 إمكانية ظاهراً من مواد اجلزئيتني الداخلتني حتت التضاد قد تصدقان مجيعاً ىف مواد إمكانية مستقرئاً ىف ذلك بأن

الكم دون الكيف ولتسميا متداخلتني فنجد املتداخلتني منهما  وأما املختلفان ىف. أكثرها أا ال تعم سلباً وال إجياباً
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 الواجب واملتداخلتني ىف السلب تصدقان ىف املمتنع وكالمها يقتسم الصدق والكذب ىف تصدقان ىف. باإلجياب

كان موضوعك كلياً فقد  وليس إذا. قة على االعتبار املذكور، وتأمل ذلك بنفسكاملمكن، لكن اجلزئية تكون صاد
غري موجود، فإذا مل حتكم بذلك فقد حكمت على  صار حكمك بذلك كلياً عليه ما مل حتكم بأنه موجود ىف كله أو

. ا مأخوذة خاصة معىنالطبيعة ىف نفسها معىن، وأا مأخوذة عامة معىن، وأ وهذه. الطبيعة املوضوعة للعموم فقط

إنسانية  نفسها تصلح العتبار مجيع ذلك، ولو كانت ال تصلح للخصوص مل تكن تصلح أن تكون مثال وهى ىف
مث األمور الىت . يشترك فيها كثريون واحدة ا زيد إنسان واحد، ولو مل تكن تصلح عامة ىف العقل ما كانت حبيث

زيادة شرط كان ذلك اإلحلاق إحلاقا ليس لنا معه أن نقول إا تلحق  بالتلحق اإلنسانية أن أحلقت ا وهى إنسانية 
ىف  خصوصها، بل أا صاحلة لألمرين مجيعاً، لكنها كانت ملحقة به خصوصها فقد أحلقت ا ا ىف عمومها أو

ن خيلو إما أن يكو فال. فال جيب أن تكون صادقة على عمومها وإن أحلقت ا فقط. خصوصها دون عمومها
فما حلق العام حلق اخلاص، وإما أن ال  تصحبها مع العموم ملحقة ا فتكون حينئذ صاحبة إياها ىف خصوصها

ال حمالة ىف خصوصها فإا إن كانت تكذب أيضاً ىف خصوصها  يصحبها هناك، بل يترب أعنها ويكذب عليها فيصدق
 مها أى يصدق على مجيع ما يعمها ليس أا يصدقألبتة، وأعىن بقوىل يصدق عليها ىف عمو فهى مما ال يصدق عليها

فإنه من حيث هو . خمصوصاته عليها من حيث هى معىن عام فِإا حينئذ كشئ واحد يصدق عليه ماال يتعدى إىل
 .ماحتته عام هو كلى ونوع وغرب ذلك، وهذه أمور تلحقه دون

وغرضنا ما . عمومه محال على موضوعاته احبه ىفولسنا نشري مبا نقوله إىل ما يلحقه من حيث هو عام، بل إىل ما يص
التعميم والتخصيص ليس يوجب التعميم بوجه، وال أيضاً فيه داللة  بيناه من أن احلكم على الكلى من غري اشتراط

 ولكن الداللة على التخصيص الزمة لداللته من خارج ال أا نفس داللة احلكم فيه، كما .لفظية على التخصيص

 .بالقضية لوازم من العكس وغري ذلك مما ستعلمه ليست هى نفس املدلول عليهاأن لكل قضية 

املهملتان املتخالفتان بالسلب واإلجياب  فبني أن كلية املوضوع ال توجب كلية احلكم فلذلك ما كانت القضيتان
فهاتان ليستا مبتضادتني كلى قد بني كيفية احلمل فيه ومل تبني كميته،  وأعىن باملهمل ما موضوعه. ليستا مبتضادتني

 إال أن. أن اإلنسان كاتب على ما بينا، ويصدق أن يقال ليس بكاتب، فيجتمعان على الصدق وكيف وقد يصدق

فحينئذ تكون قوة اإلجياب  .ذلك ليس مينع أن يكون هذا املعىن امللحق يلحق بالطبيعة العامة، وإن مل يصرح به
احملكوم عليه من حيث هو خاص ال حمالة، بل قلنا إن  أن هذا احلكم يتناولوالسلب قوة املتضادتني إذ حنن مل نوجب 

فإذا كان يصح أن حيمل احملمول باإلجياب والسلب على اإلنسان . اخلاص معىن اإلنسان يصدق على العام وعلى
ىف  باًىف عمومه، فيصح أن يكون اإلجياب والسلب فيه ىف قوة املتضادتني لكن ليس ذلك واج وهو عام، ويصحبه

إذا محل عليه وجب أن حيمل  نفس األمر، حىت إذا محل أمر على اإلنسان وجب أن حيمل على العام ال حمالة، كما
يكون خاصاً، لكن نفس اللفظ ال يكون دل على ذلك،  واإلنسان ال ميتنع أن يكون عاماً وأن. على اخلاص ال حمالة
 ليس بكاتب، فال يبعد أن يكون البعض من الناس هو زيد كاتب وبعض الناس إن بعض الناس: وهو كما يقول قائل

الىت تصلح أن  واألمور املمكنة ىف اللفظ هى. فيكونان ىف حكم املتناقضتني، وإن كان اللفظ ال يوجبه ىف القضيتني
 .تتفق، وال يوجبها اللفظ
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. أن يكونا متضادين  قد ميكن أحياناتأويل ملا قيل ىف هذا املوضع إن املعنيني اللذين يستدل عليهما ما فهذا وجه

بصحيح كانت قوته قوة قولنا اإلنسان صحيح واإلنسان  والذى قيل إنه إمنا عىن ذا القول أنا إذا قلنا اإلنسان ليس
. هو املريض، إذ مها من األضداد الىت ال متوسط بينهما، فهو أيضا وجه مريض، إذ اإلنسان الذى ليس بصحيح

ويعىن بالتضاد  .ه األول فال يبعد عندى أن يقال ىف هذا املوضع إن القضيتني ليستا مبتضادتنيالوج لكن األوىل هو
حمتمل ومتكلف، فيتضح من هذا أن املهملة ىف  فيما سلف وفيما يبىن عليه ويلحق به معنيني خمتلفني إال أنه مع ذلك

 .قوة اجلزئية

  الكلى، فإذن ال مهمل إال وهو كلى، فقد غلط منوالالم ىف املهمالت تدل على احلصر والذى قال إن األلف

والثاىن أن . ألبتة أحدمها أنه ليس الكالم حبسب لغة دون لغة، فعسى أن ال يكون ىف لغة العرب مهمل: وجهني
االنسان نوع وال تقول ألبتة كل واحد من  األلف والالم ىف لغة العرب أيضا ال توجب احلصر، فإنك تقول إن

فليس ما ظنه هذا . وال تقول كل ضحاك حممول على زيد ت إن الضحاك حممول على زيدالناس نوع، وتقو
 .املتحذلق بصحيح

األلف  األلف والالم مكان السور مما يغلط ىف كثري من املواضع حىت إن القضية تكون صادقة مع واعلم أن أخذ
فتقبله قبوال، فإن قلت كل ما  رورةكما إنك تقول إن األبيض أبيض بالض. والالم، فإن حلقها السور بان كذا

وأما البحث عن مشاركة األلف والالم والسور فهو  .يوصف به بأنه أبيض فهو أبيض بالضرورة، الح لك كذبه
أما ىف . هذا أن كلية املوضوع غري كلية احلكم، وأن كلية احلكم تدل عليه فبني من مجلة. أوىل بصناعة النحويني

املوضوع فعموم  وأما.  السلب فبلفظة ليس وال واحد، وهذان يدالن على عموم احلكمفبلفظ كل، وأما ىف اإلجياب
على كلية احلكم حبسب املوضوع ال  والسور الكلى يدل. ليس من جهة لفظ يدل عليه، بل ألنه ىف طبعه كلى

سبته ِإىل كلية يدل على أن النسبة لكليته بل على أن ن حبسب احملمول، فإن احملمول وإن كان كليا فليس السور
فإن . حيوان مل تعن أن احليوان بكليته لألنسان، بل ِإن احليوان لكلية اإلنسان وِإذا قلت كل إنسان. املوضوع
كما تقول كل  أن تدل على ذلك مل تدل عليه ذا السور، بل حتتاج أن تورد لفظا آخر يدل على الكم، احتجت

هذا اللفظ املذكور شيئا ىف الداللة  لت اإلنسان كل حيوان مل يغنوِإن حذفت هذا السور فق. ِإنسان هو كل حيوان
وليس ىف ِإحصائها واستقصائها كبري جدوى، لكن العادة جرت  وأمثال هذه القضايا منحرفات،. على كلية احلكم

 .أحواهلا بذكرها فلنتأملها ونعرف

  الفصل الثامن

  فصل" ح"

 يف املنحرفات الشخصية
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أى مذكورة السور، وهذا اللفظ الذى يدل على  جزئية املوضوع، ومهملة وحمصورةلنعترب هذه خمصوصة أى 
بعض الناس كاتب، أو سلب عن البعض : ِإجياب ىف البعض كقولك الكمية ِإما بِإجياب كلى أو سلب كلى أو

بك فإن سلبك عن الكل من حيث هو كل ال مينع ِإجيا. أو ليس بعض الناس بكاتب كقولك ليس كل الناس بكاتب
مينع  ليس كل ِإنسان كاتبا بل بعضهم ال كقولك ليس وال واحد من الناس بكاتب الذى: كقولك ىف البعض

: ِإذا قلنا: فليس فيه، فنقول ليس كل، ِإمنا يوجب أن العموم ليس، وأما أن اخلصوص ليس أيضا: فقولك. البعض

 شىء أو بعض أو ال كل، واحملمول ِإما أن يكون كل أو وال زيد، مث قرنا لفظة التقدير مبحموله فِإما أن تكون لفظة
 كان معىن شخصيا فمن البني أن ِإدخال الكل أو البعض فيه ىف اإلجياب هذر، ِإال أن معىن كليا أو معىن شخصيا فإن

والعضد، أو يقال هذه اليد  ِإن هذه اليد كل هذه األصابع والساعد: يعىن بالكل اجلملة وبالبعض اجلزء فيقال مثال
 .مثله كالمنا على هذا الوجه وىف. ى بعض البدن؛ وليس الكل أو البعض الذى هو السوره
   

بكل ال اجلملة بل  نذهب ىف استعمال لفظ الكل والبعض السورين ِإىل ذلك ألبتة بوجه من الوجوه، بل نعىن فإنا ال
فقولنا بعض اإلنسان ِإمنا نعىن به ىف احلد  كل واحد، ونعىن بالبعض ال اجلزء بل بعض ما يوصف باملوضوع ويشاركه

فإذا . أيضا ِإنسان فهو واحد من مجيع ما يسمى بإنسان وحيد حبده بعضا من مجلة الناس الذى مع أنه بعض هو
السورين ىف حممول شخصى فقلنا زيد كل هذا الشخص، أى كل واحد من ذلك الشخص،  استعملنا الكل والبعض

وال  .ال على آحاٍد كلُّ واحد منها ذلك الشخص، وإذ ال معىن لذلكفإنه ليس ذلك الشخص حممو .فهو كاذب
هذا الشخص فكاذب،  زيد بعض: وإذا قلنا. يصح محله باإلجياب، فنقيضه وهو زيد ليس كل هذا الشخص صادق

واحد من هذا الشخص، فإنه باحلقيقة  وإذا قلنا زيد ليس وال. فنقيضه أن زيدا ليس بعض هذا الشخص صادق
. هذا الشخص عام وله موضوعات وليس هذا واحدا منها أما إيهامه الكذب فألنه يوهم أن. م كذباصدق ويوه

 إيهاماا بل إىل املفهومات من أنفسها، ولذلك ال يصري قولنا ليس كل ِإنسان حجرا لكن القضايا ال يلتفت ِإىل

ليس كل هذا الشخص  قيل إن زيداوكذلك إذا جعل اخلاص جزئيا سالبا حىت . كاذبا إيهامه أن بعض الناس حجر
أى أوهم أن هلذا الشخص موضوعات  أى ليس كل واحد مما حيمل عليه هذا الشخص، فإنه حق وإن أوهم كذبا،

موضوعات كثرية حيمل عليها فظاهر أن زيدا ال يكون كل  وإمنا هو حق ألن هذا الشخص إذا مل يكن له. كثرية
 وِإذا كان ال.  عن كل موجود فال يكون املوجود شيئا أو أشياء معدومةاملعدوم يسلب واحد منها الىت ليست، فإن

فأما ِإن كان . عمرو ميكن أن يكون زيد كل واحد مما هو عمرو ومما ليس، فصحيح أن زيدا ليس كل واحد مما هو
يد ليس وال فإذا قلنا ز. فهو كاذب ال حمالة ِإن زيدا كل ِإنسان أو كل حيوان أو كل كاتب: احملمول كليا فقلنا

حقا، وِإن كانت املادة واجبة كان كذبا، وِإن كانت املادة ممكنة مل جيب  واحد من كذا، فإن كانت املادة ممتنعة كان
الكتاب،  بعينه، بل أمكن أن يكون زيد مثال كاتبا فيكذب هنالك أن زيدا ليس وال واحد من كذب وال صدق

القضية وصورا فال توجب  فأما نفس.  ال واحدا من الكتابوأمكن أن اليكون كذلك فيصدق هنالك أن زيدا أو
وأما ِإن كان . قضاياها تعيني صدق وال كذب وباجلملة فإن محل املمكنات على األشخاص ال يوجب ىف. شيئا

زيد هو بعض الناس، وىف مادة املمتنع كاذب، وىف مادة : حق، كقولنا السور جزئيا موجبا فذلك ىف مادة الواجب
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ِإن كان السور جزئيا سالبا كقولك زيد ليس كل كذا فهو يصدق ىف كل مادة، فحق أن  وأما. موقوفاملمكن 
 زيد ليس كل حيوان وليس كل حجر وليس كل كاتب، فكيف يكون الشخص كل شىء من املعاىن :نقول

: واضع كقول القائلبعض امل وأما املهمالت فاملقرون فيها سور اإلجياب الكلى مبحموله قد يظن أنه يصدق ىف.الكلية

به طبيعة اإلنسان، وكل ضحاك نعىن به كل واحد  وهذا ظن خطأ ألن قولنا اإلنسان نعىن. إن اإلنسان كل ضحاك
بأا كل واحد من الضحاكني وإال لكان إنسان ما هو كل واحد من  مما هو ضحاك، وطبيعو اإلنسان ال توصف

 و عام فإنه ليس وال واحد من الضحاكني بل هو العام احملمولإن أخذ اإلنسان من حيث ه الضحاكني وكذلك أيضاً

نذهب إليه ىف استعمال  فإن عىن بكل ضحاك كل الضحاكني أى مجلتهم مجيعا، فهذا ما لسنا. على واحد واحد منها
. عمومه هو أنه مجلة الضحاكني وكل الضحاكني إن اإلنسان العام ليس: األسوار، لكنا مع ذلك نعتربه فنقول

وال طبيعة اإلنسان من غري زيادة شرط عموم أو خصوص ذلك، وكيف  أخذ هذا أخذا فمكان بيانه موضع آخر،ولن
ا واحد واحد وطبيعة اإلنسان يوصف ا واحد واحد فإن عىن بكل ضحاك الضحاك  ومجلة الضحاكني ال يوصف

يصدق أن يقال  نا كل ضحاك، لكنه قدحيث هو عام فهو أيضاً غري ما نريده ونذهب إليه ىف استعمال قول العام من
اإلنسان ذلك فإن طبيعة اإلنسان ليس  إن اإلنسان العام هو الضحاك العام على سبيل احلمل وال يصدق على طبيعة

عاماً،فإن طبيعة اإلنسان موجودة لكل شخص، فهذا ىف املادة  هو الضحاك العام وإال لكان كل إنسان ضحاكا
 .الواجبة

   
فإن كان  ع واملمكن فالكذب ظاهر كقولك اإلنسان كل حجر، أو اإلنسان كل كاتب كيف أخذت،املمتن وأما ىف

ال شىء وال واحد من احليوان  فِإنك إذا قلت اإلنسان هو. السور الكلى سالباً كذب ىف الواجب الذى هو أعم
ضحاك، كان لك أن تعىن االنسان هو وال واحد من ال وأما ىف الواجب املساوى فِإنك إذا قلت ِإن. كذب القول

وإذا عنيت ذلك . واحد من الضحاك سلباً عن واحد من أشخاص الضحاك باإلنسان اإلنسان العام، وبقولك وال
 فِإن مل يوجد. اآلحاد الىت توضع حتت الضحاك هو اإلنسان العام وبالعكس وصدقت القضية فلم يكن واحد من

وهذا أول . كليا  يقال له ضحاك كان شخصا شخصيا أوكذلك كذب، وذلك أن يعىن بواحد من الضحاك كل ما
اإلنسان هو ال شىء من احلجر، وأما ىف  ما جيب أن يفهم من لفظة هذه القضية وأما ىف املمتنع فيصدق كقولك

هو عام كقولك اإلنسان العام من حيث هو عام هو وال واحد  املمكن فيصدق إن أردت باملوضوع العام من حيث
وأما إن أخذ السور جزئيا . الطبيعة كذب، كقولك اإلنسان وال واحد من الكتاب  وإن عنيت.واحد من الكتاب

كقولك  صدق ىف الواجب العام كقولك اإلنسان هو بعض احليوان، ومل جيب صدقه ىف الواجب املساوى موحياً
 إنساناً ما إذ هو وإن عنيت ألنك إن أخذت طبيعة اإلنسان أو عمومها مل جيب صدقه،. اإلنسان هو بعض الضحاك

وأما إن أخذ السور جزئياً سالباً ىف . اإلنسان بعض احلجارة وأما ىف املمتنع فهو كاذب إذ تقول. إنسان أيضاً صدق
األنسان ليس هو كل حيوان وليس هو كل ضحاك على اعتبار ما سلف ذكره، وصدق  الواجب صدق كقولنا

كاتب، كما  صدق أيضاً ىف املمكن فِإن اإلنسان ليس هو كلاملمتنع فإن اإلنسان ليس هو كل حجر، و أيضاً ىف
 .فيها دون غريها فلنتكلم األن ىف احملصورات فِإن العادة جرت. كذب أن اإلنسان هو كل كاتب
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  الفصل التاسع

  فصل" ط"

 يف صدق احملصورات وكذا

كل واحد :ة من املواد، كقولككذلك فال يصدق موجبه ىف ماد أما إذا كان املوضوع مسوراً بسور كلى واحملمول
أو هو كل واحد من الضحاك، أو كل واحد من الناس هو كل واحد من احلجارة  من الناس كل واحد من احليوان

 لكن بعض الناس حسب أن قولنا كل الناس كل الضاحكني حق، أى مجلة الناس. من الكاتبني أو هو كل واحد

سالباً كقولك كل إنسان ال  أ والزلل، فِإن كان سور احملمول كلياًوقد علمت ما ىف هذا من اخلط. مجلة الضاحكني
 .احليوان أو الضاحك واحد من كذا كذب ىف الواجب، كقولك كل إنسان ال واحد من

أنه يصدق ال حمالة جزئيه فيكون قولك كل  وأما يف املمكن فعلى ظاهر ما حيكم به على املمكن فيما سلف هو
أيضاً، فِإنه ليس كل إنسان كذلك بل بعض الناس الذين ليسوا بكاتبني   قوال كاذباًإنسان ال واحد من الكاتبني

يعم ذلك  هم وال شىء من الكاتبني، وأما البعض الكاتبون فليسوا وال واحد من الكاتبني واإلنسان أولئك هم الذين
فحينئذ يكون للواقف أن . ن جائزاًكا اللهم إال أن يتفق أن تكون مادة القضية على حنو ما أومأنا إليه فيما سلف إن

 .وأما حتقيق القول ىف ذلك فِإىل صناعة غري املنطق. بأعياا يقف فال حيكم بصدق وال كذب إال ىف مواد
   

موجباً كقولنا كل  وأما إن جعل سور احملمول جزئياً. املمتنع كقولنا كل إنسان وال واحد من احلجارة ويصدق ىف
إنسان بعض احليوان أو بعض الضحاك،   يصدق ىف الواجب العام املساوى كقولنا كلكذا هو بعض كذا، فإن هذا

وأما إن جعل السور جزئيا . الكتاب وكل إنسان بعض احلجارة ويكذب ىف املمكن واملمتنع كقولنا كل إنسان بعض
، وىف كل كذا صدق ىف الواجب كقولك كل إنسان ال كل حيوان وال كل ضحاك سالباً كقولك كل إنسان ال

 وأما إذا كان املوضوع. كل إنسان ال كل حجر، وىف املمكن كقولك كل إنسان ال كل كاتب املمتنع كقولك

ىف الواجب  مسوراً بسالب كلى مث قرن باحملمول سور كلى موجب كقولك وال واحد من الناس كل كذا صدق
واحد من الناس هو كل حجر،  كقولك وال واحد من الناس هو كل حيوان وكل ضاحك، وىف املمتنع كقولك وال

السور املقرون باحملمول سالباً كلياً كقولك ال  فِإن جعل. وىف املمكن كقولك ال واحد من الناس هو كل كاتب
ىف الواجب، فِإنه ليس واحد من الناس ليس واحد من احليوان أو من  واحد من الناس ال واحد من كذا، صدق

هذا  فإن معىن. أنه وليس وال واحد من الناس ليس وال واحد من الكتاباملمكن فِإنه يكذب  الضحاك، وكذب ىف
واحد يصدق عليه أنه ليس  إذ ليس فيهم. أن أى واحد من الناس أخذته كان موجباً عليه أنه واحد من الكتاب

. الذى يعول عليه هؤالء ذكر أن هذا صادق لكن املفسر املتأخر. واحد من الكتاب، وهذا كاذب ظاهر الكذب

. وال واحد من الناس ليس وال واحد من احلجارة، فإن هذا كذب ليس: وأما ىف مادة االمتناع فهو كاذب كقولك

ليس وال واحد من الناس هو بعض كذا ، كذب يف الواجب : باحملمول جزئياً كقولك فِإن جعل السور املقرون
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واحد من  ليس وال:  املمكن كقولكليس وال واحد من الناس هو بعض احليوان أَو الضحاك، وكذب ىف :كقولك
ليس واحد من الناس هو بعض  :الناس هو بعض الكتاب، إال على االعتبار الذى علمت، وصدق يف املمتنع كقولك

ليس وال واحد من الناس ليس كل كذا فِإنه : كقولك فِإن جعل السور املقرون باحملمول جزئياً سالباً. احلجارة 
ليس : من الناس ليس كل حيوان أو ضحاك وىف املمكن أيضاً كقولك وال واحدليس : يكذب ىف الواجب كقولك
. ليس وال واحد من الناس ليس كل حجر: كل كاتب، ويكذب ىف املمتنع أيضاً كقولك وال واحد من الناس ليس

 سوراً املقرون مبوضوعه إذا كان السور املقرون باحملمول موجباً جزئياً فيصدق حيث كذب الذى كان السور فأما
 .أنت بنفسك وجرب. جزئياً موجبا، ويكذب حيث صدق إذا تساويا ىف غري ذلك

   
فإن .من غفالته وهذا أيضاً. واحد من الناس ليس وال واحد من الكتاب كاذب: املفسر املذكور أن قوهلم وقد ظن

ون باملوضوع جزئياً، كان السور املقر فِإن. هذا صادق، فإن األمى ليس وال واحد من الكتاب، وهو بعض الناس
وجرب . ِإذا وافقه ىف مجيع األحوال، ويصدق حيث كذب كذب حيث يصدق املقرون مبوضوعه سور سالب كلى

املقرون باملوضوع جزئياً سالباً فإنه يصدق حيث تكذب القضية الىت سورها  وأما إذا كان السور. أنت بنفسك
ما يقال من أن  مث ال تلتفت ِإىل. وجرب أنت بنفسك. مولباملوضوع كلى موجب ِإذا ساواها ىف جانب احمل املقرون

وأما الصوادق فِإن السور فيها جزء من  نعم الكاذبات منها ذه الصفة،. هذه كلها مرذولة، فال تستعمل ألبتة
على املوضوع بِإجياب أو سلب، فإن انتفعت بشىء ىف موضع من  احملمول، والسور فيها وما معه كشىء واحد محل

 والذى قال إن هذه ليست صادقة. تستعمل سائر القضايا الىت ليس ىف حمموهلا سور ألبتة واضع فاستعمله كماامل

وأا ليست موجبات خوالص  ألجل املعاىن ألن بعضها يصدق ىف املواد الثالث وبعضها يصدق ىف الواجب واملمتنع
 احملموالت إذا جزئت أجزاءاً كان لبعضها مع فِإن أما أوال. أو ليست سوالب خوالص، فإنه قال هذراً من القول

وهنالك تكون القضايا باعتبار أجزائها على أحوال ختالف األحوال الىت  .بعض نسب النسبة الىت للقضية نفسها
 بكليته عند املوضوع، حىت يكون فيها سالب وتكون القضية موجبة، فال تغري هى شيئاً من تكون للمحمول

وليس . عن ذلك  حيث هى فيها حممولة وموضوعة، وإن أوجبت أحكاماً أخص ومتأخرةاألحكام الىت للقضية من
فاستعملها حيث يدخل فيه، وال تلتفت إىل  االلتفات إىل القضايا واستعماهلا لشىء غري الصدق، فِإن كانت صادقة

. ك أن تستعملهسبب كان يؤديك إىل الغرض املقصود إذا كان ل أن صدقها كان بسبب كذا، فإن الصادق من أَى

 هذه ليست صادقة ألجل املعاىن، فِإن عىن باملعىن املعقول من اإلجياب والسلب الذى ىف وأما قول هذا اإلنسان إن

صورة القضية فقد  القضية فقد كذب، فإن اإلجياب ىف الصادق منها صادق وىف الكاذب كاذب، وإن عىن باملعىن
بقياس ألفه على تصديق هذه الدعوى فهو  وأما احتجاجه. دائماًفإن الصدق الذى يقع فيها يتبع صورا . كذب
مادتني متضادتني، وما يصدق كذلك فليس صادقاً ىف املعىن، فإن  إن هذه تصدق ىف املواد الثالثة أو ىف: هكذا

قاً أو صاد مسلمة، فإن الصادق اليكون صادقا ألبتة إال بصدق املعىن، وليس الصادق إمنا يكون املقدمة الثانية غري
له موافقة للوجود ومطابقة أو خالفهما ىف  الكاذب إمنا يكون كاذباً ألجل أنه يعم صدقه ىف املواد أو ال يعم، بل ألن

خوالص وال سوالب خوالص فهو قول باطل، فإن اإلجياب والسلب  مادة كانت أو أكثر وقوله إا ليست موجبات
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 موال فحكمت بوجوده للموضوع فهو إجياب بالسواء وأَى معىنفِإن أَى معىن جعلته حم ال يقبل الغش واخللوص،

حيوان، أَو بعض حيوان،  كل: فإذا أَخذنا قولنا. جعلته حمموال فحكمت بال وجوده للموضوع فهو سلب بالسواء
ه جيعل حمموال جبملته، ليس على أن احملمول جزء من أَو ال شئ من احليوان، أَو ال كل حيوان كمعىن واحد أَمكن أَن

 مث إن أوجبناه كان إجياباً باحلقيقة، وإن سلبناه كان سلباً باحلقيقة،. بل اجلملة الذى هو احليوان وال الذى هو السور

املواد مواد القضايا، بل هى  ومع ذلك فال نظن أن هذه. وكان لنا مع ذلك أن جنعل اإلجياب والسلب كلياً أو جزئياً
احليوان، مادة هذا احملمول هو املمتنع وإن كان مادة  إنسان هو الشئ منكل : مواد أجزاء احملموالت، فإن قولنا

وليس احليوان هو احملمول حىت يكون ملادته اعتبار حىت يكون الشئ ملا صدق  جزء منه وهو احليوان هو الواجب،
ذه األشياء ه فأمثال. مثال ليست مواد القضية بل مواد أجزائها فقد أذنب هذا الصدق واستحق أن يرذل ىف مواد

 .ال جيب أن يقع إليها إلتفات
   

صناعة، فهذا  كل إنسان قابل كل: قال إن السور الكلى إذا قرن باحملمول كان أيضاً صادقاً، كقولك وأما الذى
حقيقياً، فإن القول احلق فيها هو أن جيعل  أيضاً غلط، وذلك ألن قولنا السور قرن باحملمول ىف املنحرفات ليس قوال

وأما إذا دخل . حكم، أو جعل وحده حمموال ومل يدخل السور ع شئ آخر حمموال ويكون ذلك الشئ لهالسور م
 فليس ذلك األمر املفرد وحده هو. وجعل اجلميع شيئاً واحداً، فتلك اجلملة هى احملمول السور وقرن به ذلك األمر

عن كلية موضوع، وحممول  البحث األول كاناحملمول ىف هذه القضايا، بل إمنا قيل هلذا اجلزء إنه حممول بسبب أن 
ليس أن يدل على أن احملمول خبصوصه أو بعمومه  فقيل إنه ال ينبغى أن يشتغل ببيان كلية احملمول، فإن الغرض

فإن حاولت أن تقرن هناك سوراً فقد احنرفت القضية . موجودة ىف شئ موجود ىف شئ، بل ِإن طبيعته كيف كانت
مع  ول، بل جزءاً من احملمول، فانتقل اعتبار الصدق إىل النسبة الىت تقع لتلك اجلملةمبحم وصار احملمول ليس

الواردون من بعد، احملبون للتكثري،  بل. فلذلك مسيت هذه القضايا منحرفات ومل يشتغل ا املعلم األول. املوضوع
: قولك: وأما. فيه أيضاً ىف ذلك التكثريإىل املوافقة مبا حييطون  املوجبون على غريهم الشرع فيما ال يعىن اضطراراً

 صناعة، فان السور هاهنا مقرون بالصناعة، والصناعة ليست احملمول الذى لوال السور كان كل إنسان قابل كل

قال كل إنسان كل قابل  وذلك احملمول بتمامه قولك قابل الصناعة، فلو. يكون حمموال، بل جزء من ذلك احملمول
قابل كل صناعة فليس من املنحرفات، إذ ليس  اإلنسان: وأما قوله. ان يكون منحرفاًصناعة أو كل صناعة لك

 .السور قرناً من غري زيادة مضافة إليه السور مقروناً مبا كان يكون حمموال لوال

  الفصل العاشر

  فصل" ى  "

 يف حتقيق حال التناقض
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  ومراتب أصنافها يف أقسام الصدق والكذب املتعني وغري املتعني

فبان فيما بني  املنحرفات كان بسبب بياننا للفرق بني كون القضية كلية وبني كوا كلية املوضوع، إن وقوعنا إىل
احملصورات اجلزئية، وهى األوىل ا أن تسمى  ذلك أن املهمالت ليست ىف حكم احملصورات الكلية وأا ىف حكم

فلما . وتأمل ذلك ىف املواد الثالث.  تكذب ألبتة ىف موضع معاًاملمكنة معاً وال داخلة حتت املتضادة، وأا تصدق ىف
تناول للمحمول  بنا الكالم ىف بيان ذلك احتجنا إىل أن نعرف أن احلصر جيب أن يقع ىف احلكم من غري متادى

 .هااملنحرفات وتأملنا حال الصدق والكذب في أيضاً، واحتجنا أن نبني أن تناوله للمحمول كيف يكون، ووقعنا إىل
   

الذى يوجب  إن أول ما جيب أن يعرف من حال اإلجياب والسلب حال التناقض: اآلن إىل غرضنا فنقول فلنرجع
وهذا . ال ألجل مادة دون مادة لصورته أن تكون إحدى القضيتني صادقة واألخرى كاذبة بعينها أو بغري عينها

دق اجلزئيتان فال تتناقضان، إذ التناقض هو اختالف وتص اليكون بني املتفقني ىف الكم، فقد تكذب الكليتان منهما
فيجب  اختالفا يلزم عنه لذاته أن يكون أحدمها صادقا واآلخر كاذبا بعينه أو بغري عينه، القضيتني بالسلب واإلجياب

. االكمية إن كان موضوعهما كلي إذن أن يكون املختلفان باإلجياب والسلب اختالفا تاماً حمصال خيتلفان أيضاً ىف

وأما املهمل فهو ىف . باإلجياب والسلب لتعني املوضوع وأما ذات املوضوع الشخصي فيكفى فيها االختالف التام
وكيف واإلمهال إما أن يقتضي . التضاد كما قد علمت فإذن املهمل ال تناقض فيه حكم اجلزئيتني الداخلتني حتت

وقد علم احلال ىف  . اجلزئية كما علمت فتكونان جزئيتنيفتكون القضيتان كلتامها كليتني، أو ال يقتضى إال الكلية
بني املخصوصات واحملصورات، وأن يكون  فيبقى أن يكون التناقض. مجيع ذلك، فإذن ال تناقض بني املهملتني

كل كذا، يناقضه ال كل أو ال بعض، إذ مها واحد ىف القوة، : فقولنا احملصور املخالف بالكم والكيف هو املناقض
ومقابلها  فإن كانت الكلية موجبة صدقت ىف الواجب وكذبت ىف املمكن واملمتنع،. يناقضه بعض ال شئ،: وقولنا

ىف املمكن والواجب،  وإن كانت الكلية سالبة صدقت ىف املمتنع وكذبت. يكذب ىف الواجب ويصدق فيهما
ة من أن يكون ىف أحد طرفيها ىف كل مناقض فال بد. وعليك أن جترب. ومقابلهما يكذب ىف املمتنع ويصدق فيهما

وأحد طرفيها وحده مسور بسور كلى، فإا تقتسم الصدق  سور كلى، فكل مقابلة حمصورة كلية املوضوع
إن اإلنسان لفى خسر : الشخصيات وما عداها فال تناقض فيها، فيحق أن نقول وكذلك. والكذب ىف كل موضع

قبيحاً فال  إلنسان ليس جبميل، وذلك ألنه قد يصري اجلميلليس ىف خسر، وإن اإلنسان مجيل وإن ا وإن اإلنسان
مجيال مث يكون ال مجيال عندما هو  يكون مجيال، وكذلك عندما هو ىف التكون مجيل فليس جبميل؛ واإلنسان يكون

إن : مجيال فاملوضوع الواحد بعينه يشري إىل صدق القولني أو قيل إن كان. قبيح وعندما هو ىف التكون قبيحا
 وليس كون ذلك ىف شيئني أو وقتني مما يزيل حقيقة ما. جبميل، فكيف موضوعان خمتلفان نسان مجيل وِإنه ليساإل

حيصل لإلنسان صفة  فما مل. يقوله، فإن كل واحد منهما إذا صدق ىف وقت، صدق من غري اعتبار وقت وال وقت
لست . ذا يتقدمه، صدق أَنه مجيل أى مطلقاك أنه مجيل مل يكن مجيال ىف وقت من األوقات فصدق أنه مجيل ىف وقت

ليس مبطلق ذا املعىن بل هو مقرون بشرط الدوام، إمنا املطلق ما ال شرط  أعىن باملطلق الدائم، فِإن ذلك باحلقيقة
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 .وكذلك احلال ىف السلب؛ وهذا أَمر سيأتيك بيانه بوجه آخر من بعد فيه بوجه؛
   

اإلنسان : مجيل، وقولنا اإلنسان مجيل، معناه كل ِإنسان: ما كاذبان، فإن قولناإن القولني كليه: أن يقول لكن لقائل
اإلنسان، يقتضى معىن : فإن قولنا. فيما سلف ذكره وحنن قد أتينا باجلواب عن هذا. ليس جبميل، معناه كل إنسان

حاجة ِإىل تطويل الكالم وليس بنا . كل ما هو إنسان، وإن كان واحداً بعينه اإلنسان بال شرط، فيصلح أن يتناول
حمصورات، فأجاب  أورده خمالفوا احلق من االستدالالت بأقوال الشعراء، استعملوا فيها مهمالت على أا بذكر ما

مننع أن نستعمل املهمالت منويا ا  إنا ال: املتكلفون للجواب عن ذلك بأن ذلك ىف مادة ضرورية، ولو قالوا
عادة جرت واختصار اعتيد لكان ذلك كافياً، فإنا ىف  فس القضية، بل منلكن ذلك شئ يعرف ال من ن. احلصر

ونستعمل املهمالت واثقني بأن املخاطبني يقفون على الغرض، والشاعر أيضاً مل  اكثر األمور نتجوز فنحذف األسوار
املادة جتعل ما بالقوة كانت  يلتفت إال ِإىل العادة وما كان يشعر من أمر املادة املذكورة وضرورا شيئاً، ولو يكن

وليس كذلك، بل جيب أن نعتب حال . واملمتنع متضادتان بالفعل لكان جيب أن نقول أن املهملتني ىف الواجب
فإن املهملة ىف مادة الواجب . من ذوات املواد الثالثة ال من حيث ىف مادة مادة املهمل من حيث هو قضية وأمر أعم

به، وبني  وفرق بني حكم يصدق لو حكم.  كانت املادة يصدق فيها الكلىهى مهملة جزئية احلكم، وِإن من حيث
. القضية على موجب صورته حكم قد حكم به بالفعل، وبني حكم توجبه صورة القضية وبني حكم تريده مادة

واملوضوع فيهما شئ واحد، وذلك قول خطأ، وذلك  والذى ذكر بعضهم أنكم كيف جتعلون املهملتني صادقتني
زمان واحد فقد كذب، فإن القائلني إن اإلنسان لفى خسر، ليس اإلنسان لفى   عىن شيئاً واحداً بالعدد وىفألنه إن

تعييناً كأنه خارج عن  يشريون ىف ذلك إىل إنسان واحد معني بعينه، بل إما أن ال يعينوا أو يعينوا خمتلفني خسر، ال
واحداً باحلد فليس هذا أول ما يعلمه ىف الواحد  ىن شيئاًوإن ع. مفهوم القضية، بل مقرون ىف الذهن ِإىل مفهومها

على شئ واحد باحلد، وتوحدها فيه كالفردية والزوجية معا ىف العدد الذى هو  باحلد، بل ال يباىل بأن حيمل األضداد
م ها هنا غرضنا املقد واالشتغال لتطويل القول ىف هذه األشياء مما ال جيدى، لكن جيب أن يتحقق أن. احلد واحد ىف

 .وصفناه هو ىف حتقيق التناقض، وأن حال التناقض هو على ما
   

كالمها له ىف حكم  ما مينع أن يكون لإلجياب الواحد مقابالن اثنان حىت يكون: للمتشكك أن يتشكك فيقول لكن
حد ال ميكن واحدة من موضوع واحد من سور وا املناقضة ؟ فنقول إن هذا أمر ممتنع، فإن احملمول الواحد من جهة

فلإلجياب الواحد سلب واحد، فيكون إذن .خمتلفاً أو املسلوب عنه خمتلفا أن يسلب مرتني إال أن يكون إما املسلوب
اإلجياب  فإن دل باملوضوع أو احملمول على معنيني مل يكن. هو أن كل إنسان حيوان سلب واحد لإلجياب الذى

إن الثوب أبيض كان معناه أن : أيضاً، فقلنا لفرس ثوباً ومسينا به اإلنسانفإنا إذا مسينا ا. واحداً فلم يكن سلبه واحداً
الثوب داال على معىن واحد جامع لإلنسان والفرس والثوب، فحيئذ ال  الفرس أبيض واإلنسان أبيض، إال أن يكون

نسع  قق أصال اللكنه قد جيب علينا أن نتح. وال للفرس بل يكون امساً ملعىن حيمل عليهما يكون امساً لإلنسان
حاال واحدا فإن احملصورت  إغفاله، وهو أنه ليس جيب أن تكون أحوال املتناقضات ىف اقتسامها الصدق والكذب
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القضايا الشخصية الزمانية الىت أزمنتها ماضية أو  وكذلك. يتعني فيها الصدق والكذب لذات القضية ولطبيعة األمر
وأما القضايا املتناقضة الشخصية . مرين الحقاً لطبع اآلخر بالضرورةأحد األ حاضرة، فِإ ن الزمان الذى حصل جعل

أيضاً يكون قد  فإا ليس جيب فيها من جهة طبائع األمور أن يتعني فيها صدق وال كذب، وال. املستقبلة ىف األمور
لسبب املعني ملا ليس ىف نفسه، وإما لوجود ا فِإن التعيني إما مبوجب األمر. تعني أحدمها فيه حبصول السبب املعني

فإما أن جيب لذاته أو جيب حبصول السبب الذى يوجبه، ولو كان ىف  فإن كل شئ واجب،. جيب بذاته أن يتعني
لكان  ذكرها تعيني لصدق أو كذب حىت كان كل إجياب أو سلب، إما صادقاً بعينه وإما كاذباً القضايا الىت حنن ىف

إن كذا يوجد، وكان يتعني فيه  :فإنه إذا قال قائل. لة وإما أن ال يوجدكل أمر ىف املستقبل إما أن يوجد ال حما
صادق أو كاذب، وليكن األول صادقاً متعني الصدق حىت  إنه ال يوجد ويتعني أنه: الصدق أو الكذب، وقال اآلخر

 ذ كان ال ميكن أنليكن اآلخر صادقاً متعني الصدق، فحينئذ ال ميكن أن يوجد األمر إ ال ميكن أن ال يوجد األمر أو

موجود، وِإن كان األمر  وبالعكس فِإن القول إن كان صدقاً فاألمر. يوجد الشىُء مع صدق القول بأنه ال يوجد
أبيض بعينه أو غري أبيض بعينه فالقول يصدق فيه إما  فإنه إن كان الشىء ىف نفسه يكون إما. موجوداً فالقول صدق

وحىت إن كان القول ىف . ىت يكون الوجود والالوجود مع الصدق والكذبأبيض، ح أنه أبيض بعينه وإما أنه غري
قدمناه من املقدمات الشرطية  فاألمر يكون ال حمالة، وإن كان كاذباً فاألمر ال يكون ألبتة، فيلزم تالياً مبا ذلك صادقاً

ىء مم يكون باالتفاق، بل أن ال يكون، وأن ال يكون ش أن ال يكون كل شىء من األشياء واجباً أن يكون أو واجباً
 إنه إن كان كل إجياب أو سلب: وهذا سنشري قريباً إىل ِإحالته، أَعىن التاىل من قولنا .تكون األشياء كلها بالضرورة

فيه الكون والالكون،  جيب أن يصدق بعينه أو يكذب بعينه فليس شىء من األشياء يكون على سبيل االتفاق جائزاً
قبل كوا يتعني فيه صدق أو كذب، فيكون   والذى أوجب هذا التلو هو أن كان القول.بل األمور كلها ضرورية

واجباً ضرورة أن يوجد ىف اآلن إذ عسى كان بعض الناس قال إنه  بياض زيد الذى وجد اآلن، لقد كان قبل اآلن
 مما يقال فيه اآلنصدق فكان كون هذا املصدق به ضرورياً، وكذلك فيما يستقبل أيضاً  يوجد، ومل يكن كذب بل

صدق به، بل إمنا يكون القول  أنه يوجد، ويصدق القول اآلن صدقاً متعيناً، وليس األمر إمنا يصري موجوداً بأنه قد
 .ىف نفس األمر وإن مل يقل شىء فإذن هذه الضرورة تكون. صدقاً ألن األمر ىف نفسه كذلك

   
مل يتعني  هما عرض هذا الذى سنشري إىل أنه حمال، وإنمن هذا أن الصدق والكذب إذا تعني واحد من فقد بان

يف الكذب، والثالث أما ليس  أحدمها أما يشتركان يف الصدق، والثاىن أما يشتركان: فلذلك وجوه ثالثة
واحد منهما ميكن ذلك فيه وإن كان ال ميكن أن يكون ذلك  أحدمها اآلن واجباً أن يكون صادقاً أو كاذباً، بل كل

 لكن الوجه األول حمال، فإنه إن كانا حقني وكل 0فيخرج عنهما الصدق أو الكذب  ريمها، وأنه يفوما معاًيف غ
وهذا حمال؛ وكيف  منهما يقابل اآلخر ويناقضه صار كل واحد منهما أيضا كاذباً فكانا حقني وكاذبني معاً، واحد

موجودين معاً، فيكون زيد يبيض وال يبيض، بل  اًيكونان حقني واحلق هو ما يطابق الوجود فسيكون األمران مجيع
الثاين وهو أما مجيعاً يكذبان فإنه يلزم أن يصدقا مجيعاً أيضاً وأن يوجد   وكذلك القسم0يسود معاً يف زمان واحد 

امل شىء وال يكون يف الع وال يوجد معاً ومع ذلك فيكون احملال األول ثابتاً، فِإنه يكون األمران معاً ضرورين، األمر
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هرب منه قدمياً ثابتاً اآلن أيضا، فِإذن إثبات الصدق  هو من قبيل ما يكون اتفاقاً ال بالضرورة فيكون احملال الذى
أن ال يكون اتفاق وِإثبات الصدق والكذب مشتركا فيهما يوجب هذه احملاالت  موجوداً يف أحدمها بعينه يوجب

الذي لزم اآلن   أما استحالة0لزم أوال وهذا الذي لزم اآلن حمال شىء حيدث باالتفاق لكن ذاك الذي  وأن اليكون
حتدث باالتفاق وأموراً حتدث وكوا وال كوا  فظاهرة، وأما استحالة الذي لزم أوال فألنا نعلم أن ها هنا أموراً

ب كان أمراً ال يكون أن نروى أو نفكر أَو نستعد معتقدين أنا إن فعلنا ما جي بالسواء، ولوال ذلك ملا كان بنا حاجة
بالضرورة، كأن قائال قال فيه  قصرنا، ولو كان األمر الذى نروى فيه ونستعد له مما يكون بالضرورة أو ال يكون إن

الستعدادنا ورويتنا فائدة بوجه من الوجوه، لكن عقولنا تشهد  أمراً فصدق أَو كذب فيعني حكمه لقوله ما كان
 فإذ كان بعض األمور بالصفة املذكورة وكان. فإذن ما يرفعها ويبطلها حمالنشك فيها،  بفائدة االستعداد فال

الصدق والكذب حمال، وليس  االستعداد واألمهية بغري حاله مل يكن ضرورياً بنفسه وال يتعني فإذن هذا التعني عن
كن ىف طباعه أن يبقى إىل أن الطبع أَيضاً كاخلشب فإنه مي هذا ىف األمور الىت تكون باالختيار فقط، بل األمور الىت ىف

 فهكذا جيب أَن يفهم ما قيل ىف. فيحترق وال جيب له من حيث هو خشب أحد األمرين يبلى وميكن أن تصادمه نار

الكالم املورد ىف التعليم األول  التعليم األول وال يلتفت ِإىل التكلف الذى يتكلفه بعض املفسرين حىت يظن أَن هذا
عنه إىل إثبات اإلمكان ونفى الضرورة على سبيل املراوضات  رورة ونفى اإلمكان مث يرجعإمنا يراد به إثبات الض

 عربنا عنه ونسق التعليم األول علم أن هذا هو أوىل به فإن قيل ىف تفاسريهم تكلف مع فإنه إذا تأمل النسق الذى

املنطقى من حيث هو منطقى، بل  ى بهأنه حمال، فِإن النظر ىف طبيعة الضرورى واملمكن وإثبات اإلمكان ليس مما يف
الصدق والكذب، وأَنه كيف يتعني وكيف ال يتعني وأن التعني  إمنا غرض املنطقى أَن يعلم حال. ذلك لصناعة أَخرى

 فبني أن من األمور ما ليس ضرورياً ىف الوجود. معاندا ملا كان ظاهراً مشهوراً ىف بعض األمور يوجب حماال

ما دام موجوداً  شهور الظاهر أن كثرياً من األشياء ليس وجوده بضرورى، لست أعىنوالالوجود فإنه من امل
مما ستعلمه ىف مواضع أخر من الشرائط  وبشرط أنه موجود، فِإنه ذا الشرط وسائر الشرائط األخرى الىت تشبهه

وجوده ضرورياً من حيث فيكون الشىء ا ضروريا، بل إمنا ليس  الىت تطرأ على املمكن فتغري حاله إىل الضرورة
 زيادة فإنه ال سواء ِإثبات الشرط وحذفه فليس سواء أن تقول زيد ماش بالضرورة؛ وقولك النظر ِإىل ماهيته بال

إذا أَخذناه مطلقاً ومل نعن  زيد املاشى ميكن أن ال يكون ماشياً: زيد ماش بالضرورة، مادام ماشياً، وكذلك تقول
ما دام ماشياً، وكذلك ِإذا نظرت اىل االحتراق واخلشبة  ى ميكن أَن ال يكون ماشياًزيد املاش: وقت مشيه وال نقول

 وجوده هلا فإن اشتراط حال ما هو حمترق أَو حال مماسة نار قاهرة ِإياه ىف مدة تفعل وجدت االحتراق ال ضرورة ىف

بعينه وبعضها جائز فيه أن  اذبىف مثلها صار واجباً، وكذلك احلال ىف األقوال فإن بعضها صادق بعينه وبعضها ك
    ِإال أَن يلحق به شرط ولكن ال يكون الصادق يصدق وأَن يكذب وأَما اآلن فليس يفيد صدقاً وال كذباً

القول واجباً أن  شيئاً غريه وغري نقيضه، بل كما أَن األمر ليس واجباً أَن يكون موجوداً، كذلك ليس والكاذب
وكذلك القول الذى مل يكن . دام غري كائن  يكون مادام كائناً وأَن ال يكون مايصدق، وكما أَن األمر واجب أَن

. إن زيداً يوجد مادام موجوداً: زيداً يوجد، فأنه يصدق اذا قيل إن: واجباً أَن يصدق حني قيل باإلطالق مثال

يوجد  إن زيداً ال. ذا قيلان زيداً ال يوجد فِإنه يصدق بالفعل إ: يكن يصدق بالفعل إذا قيل وكذلك القول الذى مل
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قيل ىف التعليم األول من أَن زيداً  وتفهمك هذا يغنيك عن اشتغاىل بنقض ما قاله بعض الناس ىف أَن. مادام ال يوجد
بالضرورة كاملتناقض ليجتمع من مجيع ما قيل إن هذه القضايا ليس  ماش بالضرورة مادام ماشياً وأَنه ليس ماشياً

األمور الىت ال  رة بل باإلمكان وإن كان أَحد الطرفني ىف بعضها أَوىل بالصدق كما أَن بعضبالضرو يتعني فيها صدق
كموافاة اخلارج إىل دكانه دكانه ىف أَكثر  فإن كوا مع ذلك أَوىل من ال كوا. ضرورة ىف كوا وال كوا

 موجوداً، كذلك ليس القول واجباً أن أَن األمر ليس واجباً أَن يكون كاذب شيئاً غريه وغري نقيضه، بل كما.األمر
مل يكن  وكذلك القول الذى. األمر واجب أَن يكون مادام كائناً وأَن ال يكون ما دام غري كائن يصدق، وكما أَن

. إن زيداً يوجد مادام موجوداً :إن زيداً يوجد، فأنه يصدق اذا قيل: واجباً أَن يصدق حني قيل باإلطالق مثال

إن زيداً ال يوجد . زيداً ال يوجد فِإنه يصدق بالفعل إذا قيل ان: مل يكن يصدق بالفعل إذا قيلوكذلك القول الذى 
زيداً  هذا يغنيك عن اشتغاىل بنقض ما قاله بعض الناس ىف أَن قيل ىف التعليم األول من أَن وتفهمك. مادام ال يوجد

مجيع ما قيل إن هذه القضايا ليس  ض ليجتمع منماش بالضرورة مادام ماشياً وأَنه ليس ماشياً بالضرورة كاملتناق
الطرفني ىف بعضها أَوىل بالصدق كما أَن بعض األمور الىت ال  يتعني فيها صدق بالضرورة بل باإلمكان وإن كان أَحد

 .أَكثر األمر فإن كوا مع ذلك أَوىل من ال كوا كموافاة اخلارج إىل دكانه دكانه ىف. كوا ضرورة ىف كوا وال

 املقالة الثانية

  من الفن الثالث من اجلملة األوىل يف املنطق

  الفصل األول

  فصل" أ"

 يف القضية الثنائية والثالثية

  املخصوصات واملهمالت واملعدولة والبسيطة والعدمية والنسب الىت تقع بني مناقضات هذه الثالثة ىف

كان أو غري زماىن، وِإما أن ال يكون، فإن صرح به فإا  القضية ِإما أن يكون مصرحا فيها بالرابط املذكور زمانيا
 والثنائيات فاا قد اختصرت عن الواجب فيها ِإال أن تكون. به فإا تسمى ثنائية تسمى ثالثية، وِإن مل يصرح

اج ِإليها لتدل والرابطة إمنا يحت ألن الكلم تدل على املوضوع ىف بنيتها،. حمموالا كلماً، فال يبعد أن ترتبط بأنفسها
وِإذا وجدت الداللة على املوضوع حاصلة ىف . ىف نفسه منفرد على نسبة احملمول ِإىل املوضوع ِإذا كان امسا هو

هذا  على أن. الرابطة حاجة األمساء األصلية، واألمساء املشتقة جترى جمرى الكلم ىف ذلك الكلم، مل تكن حاجتها ِإىل
معني، واحلاجة ِإمنا هى ِإىل  ذ كانت الكلم وِإن دلت على موضوع فال تدل علىليس حكما جزما ىف الكلم أيضا، ِإ

هذه الرابطة أداة تشبه االسم وتفقدها أداة تشبه الكلمة،فإم  ولغة العرب ال تفقد. ما يربط باملعني ربطا يشري ِإليه
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ىف كان  ذا قيل زيد كان حيا، مل يكنفإن هو يرجع إىل زيد ويتناوله مشارا ِإليه فقط، وأما ِإ زيد هو حى: إذا قالوا
مث سائر اللغات ختتلف . كان هو حيا داللة على تعيني زيد؛ فلذلك ما يقول علماء لغتهم ِإن هاهنا ِإضمارا، ومعناه

 .ىف ذلك
   

، ولكن ال بالتعيني مرتبة ما دل فيه على تعيني النسبة، ومرتبة ما دل فيه على النسبة: القضايا ِإذن ثالث فمراتب
الثنائى التام، والقسمان اآلخران ثالثيان، لكن أوهلما  وهذا القسم األخري هو. ومرتبة مامل يدل فيه على نسبة أصال

يوجد  اإلنسان: وباجلملة فان الثالثية هى الىت يصرح فيها بالرابطة كقولنا. تتمم ثالثيته ثالثى تام، والثاىن ثالثى مل
أا بنفسها حممول، بل لتدل  فِإن لفظة يوجد ولفظة هو ليست داخلة على. ِإن اإلنسان هو عدل: عدال، أو قولنا

وأما . على وجود احملمول للموضوع ىف زمان مستقبل وأما لفظة يوجد فلتدل. على أن احملمول موجود للموضوع
ى كمية فالرابطة تدل على نسبة احملمول، والسور يدل عل. للموضوع مطلقاً لفظة هو فلتدل على وجود احملمول

فإذا  .فلذلك ما كانت الرابطة معدودة ىف جانب احملمول وكان السور معدوداً ىف جانب املوضوع املوضوع،
الرابطة أو تدخل الرابطة على  صارت القضية ثالثية وقرن ا حرف السلب مل خيل إما أن يدخل حرف السلب على

فِإن دخل . قولنا زيد زيد يوجد ال عادال: الثاىنومثال  زيد ليس يوجد عادال،: مثال األول قولنا. حرف السلب
ربطها وكان ذلك سلباً باحلقيقة، وإن دخلت الرابطة على حرف السلب صريت  حرف السلب على الرابطة سلب

جتعل مجلة  جزءاً من احملمول فلم يكن العادل بانفراده حمموال، بل مجلة الالعادل، فإن لفظة يوجد حرف السلب
إنه يصلح أن يسلب هذا حبرف  على زيد باإلجياب كأنه قال زيد موصوف بأنه غري عادل حىتالالعادل حممولة 

فيفترض ها هنا موجبتان وسالبتان، فِإن . عادل زيد ليس يوجد غري: سلب يدخل كرة أخرى على الرابطة فيقال
زيد يوجد ال : سيطتان، وقولناليس يوجد عادال، ومها املوجبة والسالبة الب زيد: قولنا زيد يوجد عادال يقابل قولنا

فِإن القضية الىت حمموهلا اسم  .زيد ليس يوجد ال عادال، ومها املوجبة املعدولية والسالبة املعدولية: يقابله قولنا عادال
فإن أوجب ذلك احملمول كانت القضية موجبة معدولية،  غري حمصل أو كلمة غري حمصلة تسمى معدولية ومتغرية،

مل تكن رابطة وكانت القضية ثنائية فقرن مبحموهلا حرف السلب مل يكن هناك  وإذا. بة معدوليةوإن سلب كانت سال
لكن . اجلملة حرف السلب داخل على أنه رافع احملمول وال على أنه جزء من احملمول واحملمول هو دليل على أن

 يغلب الظن على أن حرف ذلك بعض حروف السلب الداخلة وخصوصاً إذا كان احملمول كلمة حبسب لغاتنا فإن
أو ىف القوة، فعسى أن يكون التصريف ىف ألفاظ  مث ال ندرى حكمه ىف لغات أخرى موجودة. السلب رافع النسبة

واحملمول هو اجلملة الداخلة على . من أحناء اإلشارة يدل على ذلك السلب الداخلة على كلماا أو حنو آخر
  على األمساء ىف لغة العرب أدل على السلب وبعضها على العدولحروف السلب الداخلة األمساء، كما أن بعض

أيها كان لفظة ما صار  أوىل بالعدول، وإذا دخل على"" غري""أوىل بالسلب ولفظ "" ليس""فبشبه أن يكون لفظ 
بب، قريباً معه أن املعىن هو أن آ هو ما ليس  فإن هذا القول قد يشعر الذهن. موجباً كقول القائل إن آ ليس بب

وأما إذا مل يكن هناك . السلب ىف الذهن وِإن مل يصرح به فيشعر بأنه موجب فتقدم الرابطة الىت هى لفظة هو على
 .حكم الظاهر أن القضية ثنائية خالية عن الرابطة دليل كان
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و احلكم اإلجياب ه إن حقيقة: فنقول. اآلن أن نقدم لتحقيق ما جيب من التحقيق من هذا الباب أصوال وحنتاج

شيئاً موجوداً له، فكل موضوع لإلجياب فهو  بوجود احملمول للموضوع، ومستحيل أن حيكم على غري املوجود بأن
إن كل ذى عشرين قاعدة كذا، فإنه يعىن بذلك أن كل : إذا قال قائل فأنه. موجود إما ىف األعيان وإما ىف الذهن

ذلك أن كل ذى عشرين قاعدة من املعدوم يوجد له ىف كيف كان، فهو كذا؛ ليس معىن  ذى عشرين قاعدة يوجد
وصفاته موجودة، وإذا  عدمه أنه كذا فإنه إذا كان معدوماً فصفاته معدومة، إذ ليس جيوز أن يكون معدوماً حال

فيجوزن أن يكون للمعدوم صفات حاصلة وال  كان معدوماً فكيف حيكم بأنه يوجد إال عند قوم يهوشون أنفسهم
وكالمنا ىف املفهوم من احلاصل وال نريد باملفهوم من املوجود . املوجود ويكون احلاصل عندهم غريتكون موجودة 
ووجودها  يريدوا باملوجود ما شاءوا، بل الذهن حيكم على األشياء باإلجياب على أا ىف أَنفسها غريه، وهلم أن

هى ىف الذهن فقط بل على أَا إذا وجدت   من حيثيوجد هلا احملمول أَو أَا تعقل ىف الذهن موجوداً هلا احملمول، ال
وقت احلكم إال ىف الذهن، فحينئذ من احملال أَن نقول إن ب منه  فإن كان ال وجود للشئ. وجد هلا هذا احملمول
 .آ ليس ىف الذهن، بل ىف نفس األمر، وليس هو ىف نفس األمر موجوداً، فكيف يوجد له شئ مثال موجوداً له أَنه

ثبوت حكم لشئ،  اإلجياب واإلثبات ثبوت حكم لشئ وهذا هو وجوده له، كما أن مفهوم السلب هو الومفهوم 
فأما األشياء الىت ال وجود . موضوع حاله ماذكرنا فبين من هذا أنه ال إجياب ألبتة إال على. وهذا هو عدمه ال حمالة

هن حيكم عليها بأا كذا، معناه أا لو كانت استعمل عليها حني يرى أن الذ هلا بوجه، فإن اإلثبات الذى رمبا
املوجود  فأما السلب فقد حيق على. وجودها ىف الذهن لكان كذا؛ وهذا كما يقال إن اخلالء أبعاد موجودة

السالبة البسيطة قد يكون موجوداً وقد  واملعدوم، فالفرق املقدم بني السالبة البسيطة واملوجبة املعدولية أن موضوع
وأما موضوع املوجبة املعدولية فال يصح أن يوجب عليه  ماً ويصح السلب عنه من حيث هو معدوم،يكون معدو
 بعد هذا أن يفرقوا بني املوجبة املعدولية وبني السالبة البسيطة بأن جعلوا املعدولية مث إن قوماً حاولوا. وهو معدوم

ال : إن قولنا: حىت قالوا البعيد أو ىف النوع،تدل على عدم أمر من شأنه أن يكون موجوداً ىف اجلنس القريب أو 
أو ىف طبيعة جنسه كقوهلم للبهيمة إا غري ناطقة أَو  عادل، إمنا يصح على عادم العدل وىف طبيعته أن يكون عادال

إن غري العادل هو بإزاء اجلائر : وقوم قالوا. واملعنيان موجودان ىف جنسهما للنفس الناطقة إا غري جسم،
أَن يقال  وإن غري البصري إمنا هو بإزاء األعمى، فسواء قلت غري بصري أو قلت أَعمى، حىت ال يصح ط،واملتوس

إنا إذا قلنا كل جسم : فنقول. مثال منثله فأما القول احلق فبني من. للخلُد عندهم إنه غري بصري؛ فهذا ما يقولونه
فهو جوهر، فكل جسم جوهر؛ كان ما أنتجناه موجود ىف موضوع  فإنه غري موجود ىف موضوع، وكل ما هو غري

موجبتان، ولفظ غري مأخوذة جزءا من احملمول، ولذلك تكررت جزءا للموضوع، ونتج  ومعلوم أن القضيتني. الزما
الوجوه  ومع ذلك فإن غري املوجود ىف موضوع ليس يشري إىل عدم شئ موجود ىف جنس اجلوهر بوجه من .ما نتج

املعدول على عدم ما من شأنه  فإن فعل هذا وجعل داللة.  إال أن يوجد املوجود كاجلنسإذ ال جنس للجوهر اللهم
. املعدول هو الذى حرف السلب جزء من حمموله كيف كان أن يوجد ىف مجلة الوجود كان هذا أقرب إىل احلق بل

 على املوضوع برابطة انفرد كان حمموال وحده أخذا كشئ واحد، مث أثبتناه فإذا أخذنا حرف السلب مع الذى لو
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 .القضية موجبة من حيث تأليفها؛ فأما املادة وكيفيتها فهو أمر آخر اإلثبات، كانت
   

دون ما  ىف تعليم املقوالت وبعده أن لفظ الال إنسان ليس خيتص بشئ دون شئ، وليس خيتص مبا وجد وقد مسعوا
أوجبنا أن يكون املوضوع ىف  ألمر فيه، وإمنافما كان جيب أن يشكل هذا ا. عدم، أو أنه يصلح أن جيعل حمموال

يقتضى ذلك، ولكن ألن اإلجياب يقتضى ذلك ىف أن يصدق  القضايا اإلجيابية املعدولية، ال ألن نفس قولنا غري عادل
فيجب أن يعلم أن الفرق بني . املوجود واملعدوم أو ال يقع إال على املوجود سواء كان نفس غري عادل يقع على

املعدولية، ىف أا  يوجد غري كذا وبني قولنا كذا ليس يوجد كذا، أن السالبة البسيطة أعم من املوجبة قولنا كذا
إن العنقاء : على ذلك فِإنه يصدق أن يقال تصدق على املعدوم من حيث هو معدوم، وال تصدق املوجبة املعدولية

 على أن العنقاء اسم يدل على معىن ىف هذا. العنقاء يوجد غري بصري إن: ليس هو بصريا، وال يصدق أن يقال
 .ىف األعيان الوهم، وال وجود له

فإن كان له ضد، فاما أن يكون . يكون إن كل حممول بسيط حمصل، فإما أن يكون له ضد، أو ال: وبعد هذا فنقول
فِإن . معدومأن يكون موجودا، أو معدوما مأخوذا من حيث هو  واملوضوع ال خيلو إما. بينهما متوسط، أو ال يكون
 شىء كاحملمول فإما أن يكون ذلك موجودا فيه، أو ضده، أو واسطة إن كانت أو تكون كان موجودا وفرض بِإزائه

أو يكون غري قابل وال لواحد  كالمها مجيعا بالقوة مثل اجلرو الذى مل يفقح فإن العمى والبصر كليهما فيه بالقوة،
زيد ليس يوجد عادال، فإنه يكذب إذا كان عادال فقط  :فِإذا قلنا. منهما مثل النفس للبياض والسواد والوسائط

زيد يوجد ال عادال، فإنه يصدق إذا كان جائرا أو متوسطا أو كليهما بالقوة أو  :وإما إذا قلنا. ويصدق ىف البواقى
يسموا أخس بأن  وقد جرت عادم. قابل هلما على اختالف اآلراء فيه، ويكذب ِإذا كان عادال أو معدوما غري

سواء كان باحلقيقة عدما كالعمى والظلمة، أو  املتقابلني عند اجلمهور وىف ظاهر املشهور ىف مثل هذا املوضع عدما،
ىف حيز املوجبة املعدولية والسالبة البسيطة، فيكون حال العدميتني عند  فاملوجبة العدمية تقع. كان ضدا كاجلور

املوجبة املعدولية تصدق  فإن. وجبة املعدولية، والسالبة تشارك السالبة املعدوليةاملوجبة منهما تشارك امل املعدولتني أن
من املوجبة العدمية؛ لكن السالبةالعدمية تصدق على  على املوجبة العدمية، وال ينعكس، ألن املوجبة املعدولية أعم

ال، صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد فإنه إذا صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد ال عاد .السالبة املعدولية، وال ينعكس
عادال، فإن هذا  فِإنه ليس إذا صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد جائرا، صدق أنه ليس يوجد ال. وال ينعكس جائرا،

فحال العدميتني عند املعدولتني أن . عليه يصدق ىف املختلط وىف الذى بالقوة وىف غري القابل، وال يصدق األول
وإن اختلفا ىف العموم واخلصوص، وحال العدميتني عند البسيطتني  والسلب يطابق السلباالجياب يطابق اإلجياب 

عادال  زيد يوجد" اَ : " وهذا لوح هذه املخصوصات بأحكامها. اإلجياب واإلجياب يطابق السلب أن السلب يطابق
 " صدق إذاكان معدوما فقط في زيد ليس يوجد عادال يصدق ىف اجلميع إال ىف واحد يصدق إذا كان عادال" ب

زيد ليس يوجد ال عادال " ج " ويكذب إذا كان عادال  وجائرا وخمتلطا وبالقوة وال بالقوة ويكذب فيما سوى ذلك
 " إذاكان عادال أو معدوما يكذب إذا كان عادال أومعدوما ويكذب ىف البواقى  زيد يوجد ال عادال يصدق" د

إذا كان  زيد يوجد جائرا يكذب إذا كان جائرا ويصدق" و " ئرا زيد ليس يوجد جا" ه " البواقى  ويصدق ىف
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بالقوة ويكذب ىف البواقى فقد بني لك  معدوما أو عادال يصدق ىف واحدفقط إذاكان جائرا أو خمتلطا أو بالقوة أو ال
ىف كل واحد وأما أَن املوجب . والسلب عندمها، واثنني ليس كذلك أَن اثنني حاهلما عند العدميني كحال اإلجياب

العدميتان  والسالب كذبه ىف واحد، فهو مما يتشابه فيه العدميتان والبسيطتان وختتلف به منهما صدقة ىف واحد
 .واملعدوليتان

   
هو  ما هو أَخص صدقا من شىء فنقيضه أَعم صدقا من نقيض ذلك الشىِء، وذلك ألن األخص صدقا واعلم أَن

املتشاركني، فإن الذى  ويصدق النقيضان حيث يكذب األوالن من. بااألعم كذبا واألعم صدقا هو األخص كذ
غري انعكاس هو ملزوم لنقيض األخص من غري  يكذب أَكثر مقابله يصدق أَكثر؛ فلذلك نقيض أَمر الزم األخص من

. انعكاس وحيث صدق األخص صدق األعم من غري انعكاس انعكاس؛ وحيث كذب األعم كذب األخص من غري

اإلنسان يوجد عادال اإلنسان ليس يوجد عادال اإلنسان ليس يوجد ال عادال  :مالت لوحاً أَيضاًولنضع للمه
يصدق إذا  اإلنسان يوجد عادال: ال عادال اإلنسان ليس يوجد جائرا اإلنسان يوجد جائرا فقولنا اإلنسان يوجد

وِإذا مل يكن فيهم عادل . معدومني كانوا كلهم عادلني أَو بعضهم عادلني والباقون ما كانوا، ويكذب إذا كانوا
اإلنسان ليس يوجد عادال، فيصدق إذا كانوا كلهم معدومني أو كانوا  :وأما قولنا. واحد ما كانوا متفقني أو شوبا

وجد  ألبتة ما كانوا أو كان بعضهم ال عدل فيه ما كان واآلخر فيه عدل أو غريه ما كان إذا كلهم ال عادل فيهم
فهاتان . كلهم عادلني فقط أو جائرين أو متوسطني أو بالقوة أو غري قابل، ويكذب إذا كانوابعض منهم معدومني 

اإلنسان يوجد جائراً فيصدق إذا كان كلهم : وأَما قولنا .املضالعتان تتفقان ىف باب واحد اتفاق ما ال يقتضى عموماً
 كيف. اإلنسان ليس يوجد عادال: ه قولناوبعضهم ليس عادال ما كان، فقد يصدق إذن مع جائرين أَو بعضهم جائراً

عادلني وال جائرين  يصدق وال ينعكس، فإنه قد يصدق قولنا اإلنسان ليس يوجد عادال ألنه إذا كانوا كلهم ال
وأما قوهلم اإلنسان ليس يوجد جائراً فيصدق ِإذا . جائراً متفقني كانوا أَو شوباً، وحينئذ ال يصدق أَن اإلنسان يوجد

عادال  جائراً فيهم أَلبتة، أَو كان بعضهم جائراً فقط، وباجلملة إذا كان بعض معدوماً أَو مني، أَو كان الكانوا معدو
اإلنسان يوجد : فقط، فهو أعم من قولنا أَو متوسطاً أَو غري قابل واآلخر ما كانوا، ويكذب ِإذا كانوا كلهم جائرين

ا مل يكن فيهم عادل ألبتة كائناً ما كانوا متفقني وشوبا أو مل فيصدق إذ وأما قولنا اإلنسان يوجد ال عادال. عادال
كان البعض  كائناً ما كان، بل كانوا أولئك البعض جائرين أو متوسطني أو بالقوة أو غري قابلني أو يكن ىف بعضهم

اً، وأخص قولنا اإلنسان يوجد جائر وحده عادال، ويكذب إذا كانوا معدومني أو كان اجلميع عادلني، فهو أعم من
اإلنسان ليس يوجد ال عادال، فإنه يصدق إذا كانوا كلهم معدومني  :وأما قولنا. من قولنا اإلنسان ليس يوجد عادال

 أو كان بعضهم عادلني والباقى ما كانوا؛ وباجلملة بعد أن يكون بعض معدوما أو عادال، أو كانوا كلهم عادلني

اإلنسان يوجد عادال، لكنه أخص  :ا كانوا؛ فهو أكثر صدقاً من قولناويكذب إذا مل يكن فيهم عادل ألبتة كائناً م
اإلنسان ليس يوجد جائراً، يصدق إذا كانوا كلهم معدومني أو  :اإلنسان ليس يوجد جائراً، ألن قولنا: من قولنا

 كذب هناكعادلني، ويصدق أيضاً إذا كانوا كلهم متوسطني أو بالقوة أو غري قابلني، وي كلهم عادلني أو بعضهم

 .وبعض ليس فاملضالعات كلها جتتمع على الصدق إذا كان بعض. اإلنسان ليس يوجد ال عادال: قولنا
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عادال وبعض جائراً، واملوجبة والبسيطة واملوجبة  وأما املقاطرات فإن املوجبة البسيطة والعدمية تتفقان ِإذا كان بعض
وأما السالبة البسيطة والسالبة العدمية . ون فقط ما كانواواآلخرون موجود املعدولية تتفقان إذا كان بعض عادال

البسيطة والسالبة  وأما السالبة. مل يكن فيهم عادل وال جائر ألبتة أو كان بعض عادال وبعض جائراً فتتفقان إذا
لسالبة وأما املوجبة العدمية وا. غري عادل املعدولية فتتفقان على الصدق إذا كانوا معدومني أو بعض عادال وبعض

وأما السالبة العدمية واملوجبة املعدولية فتتفقان إذا مل . والبعض اآلخر ما كان البسيطة فتتفقان إذا كان البعض جائراً
 .فيهم عادل وال جائر أو إذا كان بعض وبعض يكن

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف اعتبار هذه املناسبات بني املتناقضات احملصورة

 والبساطة واإلشارة إىل املواضع الطبيعية للواحق القضايا فلنفرض اآلن كذلك لوحاً لوإمتام القول يف العدو

كل إنسان يوجد  كل إنسان يوجد عادال ليس كل إنسان يوجد عادال ليس كل إنسان يوجد جائرا: للمتناقضات
    جائرا ليس كل إنسان يوجد ال عادال كل إنسان يوجد ال عادال

ليس كل  :وقولنا. ال، يصدق إذا كانوا كلهم عادلني فقط، ويكذب فيما خال ذلكإنسان يوجد عاد كل: قولنا
كل إنسان يوجد جائراً، : قولنا وأما. إنسان يوجد عادال، يكذب إذا كانوا كلهم عادلني ويصدق فيما خال ذلك

ب إذا كانوا ليس كل إنسان يوجد جائراً، يكذ: وقولنا .فيصدق إذا كانوا كلهم جائرين، ويكذب فيما خال ذلك
فتكون املوجبة العدمية أخص من السالبة البسيطة، لكن السالبة العدمية . ذلك كلهم جائرين، ويصدق فيما خال

 .املوجبة البسيطة أعم من

أَو بعضهم عادال أَو كلهم عادلني، ويصدق فيما  كل إنسان يوجد ال عادال، فيكذب إذا كانوا معدومني: وأَما قولنا
 .العدمية م صدقا من املوجبةخال ذلك، فهو أَع

عادال أَو كلهم عادلني، ويكذب فيما  ليس كل إنسان يوجد ال عادال، يصدق إذا كانوا معدومني أَو بعضهم: وقولنا
 .األمور هاهنا جمرى الشخصيات وراء ذلك، فهو أَخص من السالبة العدمية، وجرت

 جتتمع على الكذب إذا كان الكل معدومني وإذا كان الصدق، لكن فأما املوجبات املقاطرة فال جتتمع أَلبتة على
كل إنسان يوجد عادال، يكذب إذا كان بعضهم عادال فقط، :فإن قولنا. ما كان بعض عادال وبعض غري عادل

على  وأما السوالب فإا قد جتتمع. كل إنسان يوجد جائراً وكذلك كل إنسان يوجد ال عادال وهناك يكذب
 .الصدق ت معاً، وال جتتمع على الكذب، وإال الجتمع نقائضها علىالصدق حيث تكذب املوجبا

 .فهذه صورة احلال إذا جعلنا الكلية موجبة

بعض الناس يوجد عادال ليس وال واحد من الناس يوجد : وضعنا لوحا على هذه الصفة وإن جعلنا الكلية سالبة
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بعض الناس يوجد   وال واحد من الناس ال عادالليس وال واحد من الناس جبائر بعض الناس يوجد جائراً ليس عادال
متوسطني أو بالقوة أو غري قابلني أو معدومني  ال عادال فإن السالبة الكلية تصدق إذا كانوا كلهم جائرين أو كلهم

وقولنا بعض الناس يوجد عادال، . بعضهم عادال والباقى كيف كان أو خلط ليس فيهم عادل، وتكذب إذا كان
 .واآلخرون كيف كانوا، ويكذب إذا مل يكن فيهم عادل كيف كانوا بعض عاداليصدق إذا كان 

غري قابلني  من الناس يوجد جائراً، فإنه يصدق إذا كانوا كلهم عادلني أو متوسطني أو بالقوة أو ال واحد: وأما قولنا
قابله يصدق إذا كان جائراً، وم أو معدومني أو خلطا ليس فيهم جائر وال عادل ألبتة، ويكذب إذا كان بعضهم

املوجبة هاهنا ال تلزم السالبة البسيطة، وال تلزمها السالبة البسيطة  فالعدمية. بعضهم جائراً كائناً ما كان اآلخرون
املوجبة  بعض الناس جائراً أو بعض عادال والباقون كيف كانوا من غري أن يكونوا عادلني صدقت فإنه ِإذا كان

بالقوة أو غري قابلني أو خلطاً ليس  وإذا كان كل الناس معدومني أو متوسطني أو. يطةالعدمية وكذلك السالبة البس
وإذا كان بعض الناس جائراً وبعضهم . املوجبة اجلزئية العدمية فيهم جائر وال عادل، صدقت السالبة، ومل تصدق

وإال لكان   تالزم بني نقيضها،فإذا ال تالزم بني هذين فال. اجلزئية، وكذبت السالبة البسيطة عادال صدقت املوجبة
 .بينهما عكس ذلك التالزم

عادال، فيصدق إذا كانوا كلهم معدومني أو كلهم عادلني، ويكذب  ليس وال واحد من الناس يوجد ال: وأما قولنا
 .فيما خال ذلك

.  ليس فيهم جائرخلطاً السالبة العدمية فتصدق فيما صدقت فيه، وتصدق إذا كانوا غري قابلني أو متوسطني أو وأما

أن املوجبة العدمية أخص عن املوجبة املعدولية،  وكيف ال، وأنت تعلم. فهى أعم منها، أى من السالبة املعدولية
 .من السالبة العدمية فيجب أن تكون السالبة املعدولية أخص

معاً إذا كان بعض املقاطرات املوجبة هاهنا قد تصدق  فإن. فقد خالف األمر هاهنا ما كان عليه ىف الشخصيات
تكذب معاً ىف ذلك، وتكذب املوجبات معاً إذا كان الكل معدومني، وتصدق  فالسوالب. عادال وبعض جائراً

فتصدق مقابلتامها  لكن البسيطة والعدمية تكذبان معاً إذا كان الكل متوسطني بالقوة أو غري قابلني، .السوالب فيها
 .لى هذه الصورةحينئذ، ولنتأمل حال لوح يفرض للمضادات ع

إنسان يوجد جائرا ال  إنسان يوجد عادال ال واحد من الناس يوجد عادال ال واحد من الناس يوجد جائرا كل كل
    واحد من الناس يوجد ال عادال كل إنسان يوجد ال عادال

 تتفق ألبتة على ال فإا. وكذلك املقاطرات اإلجيابية. املضالعات تتفق ألبتة لكنها قد تتفق على الكذب فال جتد
وأما املقاطرات السلبية فتتفق على الصدق  .الصدق، لكنها قد تتفق على الكذب إذا كانوا معدومني أو خلطاً

 .والكذب مجيعاً كما قد علمت

 .الدواخل حتت املضادة فهى ىف حكم املهمالت وأما

يضاً من جهة اعتبار العدول ىف جهة العدول ىف جهة احملمول، وقد تتولد أ فهذه األقسام إمنا تولدت من اعتبار
. التعليم األول فانظر اآلن وتأمل ما أوجبه. جعلت املوضوع مثال ال إنساناً فأثبت عليه أو سلبت عنه املوضوع إذا

حمصل، ومل يوجب ذا أن يكون الال إنسان يدل  فإن التعليم األول جعل الال إنسان صاحلاً ألن يكون موضوعاً غري
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واعلم أنه كما أن الرابطة كانت إذا دخلت . من جانب احملمول كذلك و جنسى، فاحكم أن األمرعلى عدم خاص أ
جزءاً من احملمول،حىت إذا أوجب صارت القضية موجبة، وإذا دخل حرف السلب عليها  على حرف السلب جعلته

فكذلك إذا كان ىف  .ب عدولالرابطة بينه وبني احملمول وصادفت الرابطة احملمول حمصال فكان سلباً ال إجيا فرقت
. املوضوع، كقولك كل ال إنسان جانب املوضوع سور، فإن السور إذا دخل على حرف السلب جعله جزءاً من

باملوضوع صادف السور املوضوع حمصال وصار حرف  وأما إذا دخل حرف السلب على السور واقترن السور
 املوضوع معدوال، فليجعل حرف السلب جزءاً من أريد أن يكون فإذا. ليس كل إنسان: السلب للسلب كقولك
 القضيتان ىف الكم واختلفتا ىف الكيف وىف العدول والتحصيل من جهة احملمول، وكان املوضوع، فِإذا تشاركت

ال أحد من الناس : قولنا كل إنسان يوجد عدال، يالزم: فإن قولنا. املوضوع ىف حكم املوجود، فهما متالزمتان
بعض الناس : كل إنسان يوجد عدال، يالزم قولنا ليس: وقولنا. ذا كان املوضوع ىف حكم املوجوديوجد ال عدال، إ

ال واحد من الناس يوجد : كل إنسان يوجد ال عدال، يالزم قولنا: وقولنا .يوجد ال عدال، بعد الشرط املذكور
املثال   وبرهان ذلك، وليكن على.بعض الناس يوجد عدال: ليس كل إنسان يوجد عدال، يالزم قولنا :وقولنا. عدال

الناس يوجد ال عدال، صدق نقيضه  وال واحد من: كل إنسان يوجد عدال فكذب عليه قولنا: األول، أنا إذا قلنا
وأنت تعرف احلال فيما بقى من . عدال وهذا حمال وهو واحد من الناس يوجد ال عدال، وكان كل إنسان يوجد

كون املوضوع ىف حكم املوجود حىت تكون القضية يصح إجياا رمبا  ه منوهذا الشرط الذى نورد. هذه الصورة
 فإن مل يعترب ذلك كانت السوالب تلزم املوجبات، ألن السوالب تصدق على ما هو. اعتباره أغفل، وهو الواجب

 .معدوم من املوضوعات، وال ميتنع

جاز أن تبقى سالبة حباهلا، وجاز أن جتعل من طرىف النقيض،  واعلم أن املوضوع الشخصى إذا سلمت عليه السالبة
ال، كان للسائل أن يأخذ أنه ليس زيد : كما إذا سئل هل زيد عدل ؟ فقيل. أنفع موجبة معدولية إن كان ذلك

ال مل :حكيم، فقيل وأما إذا كانت القضية حمصورة فسأل مثال هل كل إنسان. وأن يأخذ أن زيداً هو ال عدل بعدل،
وهذه كما علمت . ليس كل إنسان حكيماً ال، معناه: وذلك ألن قوله. ل إنسان إذن ال حكيمفك: يكن له أن يقول

كل إنسان : وإمنا مل يكن قولنا. قوة نقيض تلك، بل ىف قوة ضدها فكل إنسان إذن ال حكيم، وليست ىف: ال يلزمها
  فأما إذا سلب من حيث هو.النقيض إمنا يكون نقيضاً إذا سلب عما أوجب، كما أوجب هو ال حكيم، نقيضا، إذ

فرمبا مل . حيث أوجب حممول، ومل يسلب من حيث هو حممول بكمية ما معلومة، مل يكن السلب سلباً ملا أوجب من
فِإذا كان احلمل للحكم كذباً . حباهلا مل تدر ما يكون يكن احملمول كاذباً ىف نفسه، بل جبهة محله، فِإذا تركت اجلهة

 .محله فيقرن السلب بالسور املوجب فريفع عموم اإلجياب فع عمومبشرط عمومه، فيجب أن ير
   

حسب التعارف  وإن كانت أجزاء القضايا قد تزال عن أماكنها ىف بعض األوقات فال تؤثر ىف املعىن على واعلم أنه
فيؤخر السور، الناس أحياء كلهم أو طرا،  أما السور فقد يبدل مكانه، فيقال. فِإن لكل جزء منها مكاناً طبيعياً

وكذلك الرابطة قد يبدل موضعها الذى هلا، . الطبيعى هو جماورة املوضوع ويفرق بينه وبني املوضوع؛ وإمنا مكانه
مكاا الطبيعى جماورة  يوجد اإلنسان عادال وتارة اإلنسان يوجد عادال وتارة اإلنسان عادال يوجد؛ وإمنا فيقال تارة
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وسيأتى . السور وبني حرف السلب مما ال جيوز ولكن التفريق بني.  واملوضوعاحملمول، بل قد يبدل وضع احملمول
إيضاح أن قولنا يوجد اإلنسان عدال وقولنا يوجد عدال اإلنسان معناه  وقد يكلف. لك ىف باب اجلهات بيان آخر

هو أنه   عداللكن سلب قولنا يوجد اإلنسان. قيل إن كان سلبهما واحداً فيجب أن يكونا واحداً معىن واحد بأن
سلبه، أما قولنا ليس يوجد عدال  ليس يوجد اإلنسان عدال، فِإن مل يكن هذا سلب قولنا يوجد عدال اإلنسان، فليكن

قولنا يوجد عدال الالِإنسان، والثاىن سلب قولنا يوجد إنسان  لكن األول سلب. الالِإنسان أوال يوجد عدال إنسان
أن  لك ألنه إما أن ال يشكل األمر ىف وحدانية حكم هاتني القضيتني وِإمايغىن شيئاً، وذ عدال، وهذا البيان ال

قولنا يوجد عدال  فِإن أشكل وأمكن أن يكون أحد من الناس يرى أن قولنا يوجد اإلنسان عدال غري. يشكل
فال يرى . نساناإلنسان عدال وقولنا ال يوجد عدال اإل اإلنسان يرى أيضاً أن السلبني متخالفني، أعىن قولنا ال يوجد

 فإن قال إنا نعلم إذا قلنا ليس يوجد عدال اإلنسان أَو. قولنا يوجد اإلنسان عدال أن يوجد عدال اإلنسان هو سلب

أَظهر من إجياب العدالة  فيقال إن هذا ليس. قلنا ليس يوجد اإلنسان عدال، إمنا تسلب فيهما العدالة عن اإلنسان
أَن يشكل هذا، بل احلق أَن ذلك ظاهر ال يشكل،  كان ذلك مما يشكل فباحلرىفإن . لإلنسان ىف القولني املوجبني

 .أَحدمها أوىل من اآلخر بأن يشكل أَو بأن يظهر وهذا أَيضاً ظاهر ليس يشكل، وليس

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف تعريف احلال

ق واجلمع والاليت ال ختتلف فيها وبيان وكذا حبسب التفري يف القضايا املتكثرة واملتأحدة والاليت ختتلف حال صدقها
    بعض ذلك ظنون غالطة وقعت للناس ىف

واحملمول واحد  احلملية إمنا تكون واحدة إذا كان فيها حممول ملوضوع واحد، فإن تكثر املوضوع إن القضية
ن القضية ال زيد كاتب وطويل، فإ: كقولنا الفرس واإلنسان حيوان، أو تكثر احملمول واملوضوع واحد: كقولنا

إحدامها أن الفرس حيوان واألخرى أن اإلنسان حيوان، والثاىن أيضا  تكون واحدة، بل األول من املثالني قضيتان
وكان  فأما إن اتفق أن كان ىف املوضوع أو احملمول تكثر باللفظ،. كاتب واألخرى زيد طويل قضيتان إحدامها زيد

: اللفظ إىل تكثري املعىن، مثل قولك  يكون منه معىن واحد، مل يؤد تكثرهناك تأليف لفظى لكنه يؤدى باجلملة إىل أن

احلى الذى هو الناطق الذى هو امليت؛ فهذه اجلملة حممول  إن اإلنسان حى ناطق ميت، أى إن اإلنسان شىء هو
طبيعة  اينة، ال جتتمعوأما إذا كانت املعاىن متب. قلت احليوان الناطق املايت قابل للكتابة واحد باحلقيقة، وكذلك ِإذا

معىن واحداً، فإن هذه الثالثة  واحدة كاإلنسان األبيض املشاء، فإذا قلت زيد إنسان أبيض مشاء فما محلت عليه
فهذا هو ما . واحدة، ولذلك فِإن القضية ال تكون واحدة أمور ال يتقيد ىف الطبع بعضها ببعض حىت تتخذ طبيعة

 ا مضايقة كثرية ألبتة، فإىن أجوز أن جيعل هذا قضية واحدة حىت يكون زيدأمثال هذ يقال، ولكنىن ال أضايق ىف
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فيكون محل ذلك  الشىء الذى هو موصوف باجتماع هذه فيه، وىل أن أضع لذلك امساً واحدا من حيث هو مجلة
 الذى الشىء املوصوف بأنه مشاء، واملشاء ولتكن اجليم مثال تدل على جمموع هذه حىت تكون ج الذى هو. االسم

جمموع هذه، ومل يكن بد من أن تقول زيد ج أَو ليس ج، وليس هذا  هو أبيض، فيكونإذا قلت زيد ج فهمت أنه
حكم قضيتني،  إنا إذا مسينا األبيض بالثوب ومسينا الطول بالثوب فقلنا زيد ثوب كان قولنا ىف: قبل كما كنا قلنا من

هاهنا فليس اجليم امساً لواحد من هذا،  ب هناك اسم لألبيض، وأماكأنا قلنا زيد أبيض وزيد طويل، وذلك ألن الثو
احليوان الناطق املائت إذا مل يذكر ىف احلمل والوضع على سبيل التقييد،  وأيضاً فإن. بل للجملة من حيث هى مجلة

كان السؤال  التعديد حىت كان كأنه قال اإلنسان حيوان وناطق ومائت، كانت هذه قضايا كثرية وملا بل على سبيل
سؤال بعلم ليس سؤال طلب  اجلدىل، كما ستعلمه، ليس هو كل سؤال فإن السؤال عن ماهية الشىء وكيفيته

فتنتج خالف ما ينصره ايب، فيكون اجلواب عنه إما  اإللزام، بل السؤال املنطقى هو ليتسلم به مقدمات جتتمع
وإذا مل تكن املسألة بقضية واحدة ىف .  حميص عنهماضرورة وال يكون للمجيب تسليم ما يطلبه أو تسليم نقيضه

هل  تقتض جوابا واحدا، فإن من ذلك ما ال ميكن أن جياب فيه بإجياب وال سلب، كمن سأل فقال احلقيقة مل
أحدمها حممول على اإلنسان  اإلنسان جسم وروح أم ليس فِإنه ليس ميكن أن جياب باإلجياب وال بالسلب، فإن

ومن ذلك ما ميكن أن . جسم وليس اإلنسان بروح ، بل جيب أن يفرق اجلواب فيقال اإلنسانواآلخر مسلوب عنه
سلب، ولكن ال يكون اجلواب واحدا، كمن سأل أَليس اإلنسان جسما  جياب فيه وىف نقيضه كليهما بإجياب أو

لكنه  ا كان اللفظ واحداًورمب. أَمكن فيه اجلواب باإلجياب فيهما مجيعا فليس جوابا واحدا ومكلفا ؟ فِإن هذا وإن
النقيض وأَلزمه أن جييب  مشترك وذلك على القسمني املمثل ما مجيعا، فللمجيب إذا حكمه السائل بني طرىف

 .وتوحيدها بأحدمها أَن يلزم السائل حترير املسألة وتقريرهاَ 
   

قيل إن من اإلشياء  قد. ها مث نتعقبهذا املعىن أشياء جرت العادة بذكرها، وباحلرى أن نذكر املشهور من مث يتصل
يصح، وكذلك من األشياء الىت حتمل مجلة ما  الىت حتمل فرادى ما يصح أن حتمل مجلتها مجلة واحدة ومنها ما ال

وأما مثال ما . أما مثال ما يصدق مجلة وفرادى فهو احلد وأجزاؤه. يصح يصح أن حيمل أفرادها فرادى ومنها ما ال
 دق مجلة فقد قالوا إن بعضه يكذب صراحا، مثل أن يكون إنسان من الناس طبيبا دونيص يصدق فرادى وال

إن زيدا فاره، : أن يقال ِإن زيدا طبيب، ويصح: الوسط ويكون فارها ىف اخلياطة أو بصريا بالعني، فيصح أن يقال
زيد طبيب : أن يقالوكذلك ال يصح . واحدا ِإن زيدا طبيب فاره، بأن يؤخذ الكل حمموال: وال يصح أن يقال

وقالوا وإن بعضه يكون هذيانا إما بالقوة وِإما . فاره ىف الطب أو بصري فيه بصري، فِإن هذا يكون نعتا إياه بأنه طبيب
جيب أن يصدق  هو أبيض، فصدق، فإن كان: زيد ِإنسان، فصدق؛ مث قال: أما بالفعل فإن القائل ِإذا قال بالفعل،

واألبيض يصدق، وما صدق   يصدق أن زيدا ِإنسان أبيض وألن هذا يصدقمجلة ما يصدق فرادى، وجب أن
فيقال ِإن زيدا إنسان أبيض أبيض، وكذلك ِإىل  فرادى صدق مجلة من غري هذيان، وجب أن يصدق من غري هذيان،

 من صدق وأما الذى بالقوة فمثل أنه ِإذا وجب. من اثنني، فالشناعة أظهر وِإن كانت التفاريق أكثر. غري النهاية
حيوان حساس،  اإنسان جسم، أن يصدق مجلة فيصدق أن اإلنسان حيوان جسم أو: اإلنسان حيوان، وقولنا :قولنا



 221                    ابن سينا- املنطق

سقراط ِإنسان ذو رجلني، فكأنا ِإمنا  ِإن: بل قال بعضهم ِإن هذا أيضاً كذب، وذلك ألنا ِإذا قلنا. وهذا هذيان
ىف قولنا هذا أن ىف الناس من ليس هو ذا رجلني، وهذا انطوى  فصلناه من أناس ليسوا بذى رجلني، فكأنه قد

موضوع  ِإن األشياء الىت يعرض لبعضها أن حتمل على بعض ألا قد جتتمع ىف: هلذا فقالوا مث طلبوا القانون. كذب
األشياء الىت ليس حال  واحد كالبصري والطبيب واألبيض ومجيع ما ليس بعضه كالصورة وبعضه كاملادة، أو

هى عوارض متباينة مثل ما عرض للطبيب ىف   كما يكون من حال اجتماع الصورتني ىف مادة واحدة بلاجتماعها
فِإا ال تصري معىن واحدا وذلك ألن معىن أنه طبيب ليس معىن أنه  املثال أن صار أبيض ولألبيض أن صار طبيبا

 وكذلك ِإذا كان بعضه حمصورا ىف. أبيض، فمن هذه اجلملة قد يكون ما ال جيتمع صدقا أبيض بل عرض له أنه

وأما ما يصدق جمتمعا  .بعض، فإنه ال حيمل كاألبيض ىف اإلنسان األبيض صرحيا وذو الرجلني ىف اإلنسان تضمينا
ِإن اخلصى رجل ال : مناقضة مصرح ا، كقوهلم وال يصدق فرادى فمنها ما يكون أجزاء احملمول فيه تشتمل على

ومنها ما تكون تلك املناقضة فيها . اخلفاش طري ال طري، إذ يلد وال يبيض ن، وِإنرجل، والقاضى سلطان ال سلطا
يقال ِإا سفينة،  يقال للسفينة الىت تتخذ من احلجر فيلعب ا الصبيان أا سفينة حجر، وال يصدق أن بالقوة، كما

وكما يقال هلذا الشخص إنه . ملا كان حجرا ألن السفينة آلة للطفو واحلجر يرسب، فحد السفينة يقتضى مناقضة
وأما الذى ال مقابلة . واملائت يقابل احليوان. اإلنسان حده أنه حيوان ناطق إنه إنسان، ألن: إنسان ميت وال نقول

أومريوس هو  أفراده مع ذلك، أنا إذا قلنا اآلن، وقد مات أومريوس، إن أومريوس موجود شاعر، وإن فيه وتكذب
العنقاء موجود ىف التوهم، فإذا  إن أومريوس هو أو موجود، كان كذبا وكذلك: يلشاعر، فإن ذلك حق؛ وإذا ق

ليس فيها تقابل ال بالفعل وال بالقوة، أى إذا اعتربت  قالوا فيجب إذا كانت احملموالت. قيل موجود كان كذبا
 علينا حنن أن نتأمل هذهفيجب . فإن محلها الصادق مجلة ال مينع محلها الصادق فرادى احلدود، فكان احلمل بالذات،

فيه فقد يعرض مجيع ما قالوا،  أما إذا جتوز ىف احلمل وتوسع: فنقول. األشياء باإلنصاف، ونقول فيها ما يوجبه احلق
. قد اعتادوا ألفاظاً يقولوا وفيها جماز قوال كاحلقيقة وذلك ألن الناس. وبإغفال معرفة ما قالوا يعرض غلط شديد

 أوجب أن كل ما حيمل ىف العادة تفاريق جيب أن تصدق مجلة، أو ما حيمل ىف العادة مجلة  إذاففى مثل تلك األلفاظ

الغرض، ومل يلحظ التحقيق،  وللعلم األول إمنا حلظ ىف ابتداء التعليم هذا. فيجب أن تصدق تفاريق عرض ما قالوا
ومع ذلك فيغلطه .  عن احلقيقة احملضةاازية فيه إذ كان املبتدىء يشق عليه الوقوف على ذلك حىت مييز العادة

    ومن مذهب العادة فيه، وأما إن إمهال ظاهر احلال فيه، فحذر من ذلك

مجيع ما قالوه غري  يشتغل بالعادة والتفت إىل األعراض وإىل املفهومات اللفظية باحلقيقة، مل يلزم شىء من مللم
والبصري فاحلق يوجب أن هذا يصدق فرادى  يب والفارهفأما أمثلة الطب. الواحد الذى هو ىف التكرير واهلذيان

مل حيمل عليه الفاره كيف اتفق، بل محل عليه الفاره على أنه فاره ىف  وجمتمعة، وذلك ألنه حني محل على زيد الفاره
نه بل على أ كان فارهاً ىف اخلياطة، وحني محل البصري عليه أيضاً فلم حيمل عليه البصري كيف اتفق شىء حمصل ملا

عنيت ىف التفريق مل يعرض كذب، فإن  وإذا كان كذلك، فإذا مجعت احملمولتني وعنيت عند اجلمع ما. بصري بالعني
وليس طبيباً فارهاً ىف الطب، فلم تكن أردت عند التفريق بالفاِرِه  زيداً طبيب فاره ىف اخلياطة وطبيب بصري بالعني

وكذلك  إنه ِإمنا محل عليه الفاره بال شرط شىء: فإن قال قائل. وال بالبصري البصري ىف الطب الفاِره ىف الطب
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من غري شرط، فيجب عند اجلمع أن  البصري، فلنفرض أنه إمنا محل عليه الفاره فارهاً من غري شرط والبصري بصرياً
 فِإن كان غري منه معىن فليس هو احملمول الذى كان أوال، فإنه إذا حلق به شرط أو. حيفظ على ما كان قبل اجلمع

 وأما فاره ىف. أنه فاره أى ىف شىء ما حيق اآلن عند اجلمع أنه طبيب فاره ىف شىء ما قد محل الفاره مطلقاً وعىن

ىف الطب وإن أومهت العادة  الطب فلم حيمل مفرداً، وال إذا قرن بالطبيب هذا املعىن وجب أن يكون معناه أنه فاره
اخلياطة فهذا كان هو احملمول جبملته عند احلقيقة، وهو الذى  فاره الفاره ىفوأما إن كان أريد ىف التفريق بال. ذلك

 وقد جيوز ىف حذف جزء منه لفظاً من حقه أن يصرح به، وأما إذا مل يصرح به فإمنا مل .جيب أن يورد عند اجلمع

لفظية باحلقيقة، مل يلزم ال يشتغل بالعادة والتفت إىل األعراض وإىل املفهومات.يصرح اتكاال على تفهيم العادة ذلك
فأما أمثلة الطبيب والفاره والبصري فاحلق يوجب . واهلذيان شىء من مجيع ما قالوه غري الواحد الذى هو ىف التكرير

عليه  وجمتمعة، وذلك ألنه حني محل على زيد الفاره مل حيمل عليه الفاره كيف اتفق، بل محل أن هذا يصدق فرادى
عليه أيضاً فلم حيمل عليه البصري  ىء حمصل ملا كان فارهاً ىف اخلياطة، وحني محل البصريالفاره على أنه فاره ىف ش

فإذا مجعت احملمولتني وعنيت عند اجلمع ما عنيت ىف التفريق  وإذا كان كذلك،. كيف اتفق بل على أنه بصري بالعني
 يباً فارهاً ىف الطب، فلم تكن أردتطبيب فاره ىف اخلياطة وطبيب بصري بالعني وليس طب مل يعرض كذب، فإن زيداً

إنه ِإمنا محل عليه الفاره بال شرط : قائل فإن قال. عند التفريق بالفاِرِه الفاِره ىف الطب وال بالبصري البصري ىف الطب
عليه الفاره فارهاً من غري شرط والبصري بصرياً من غري شرط، فيجب  شىء وكذلك البصري، فلنفرض أنه إمنا محل

كان  فإنه إذا حلق به شرط أو غري منه معىن فليس هو احملمول الذى. على ما كان قبل اجلمع مع أن حيفظعند اجل
. اجلمع أنه طبيب فاره ىف شىء ما أوال، فِإن كان قد محل الفاره مطلقاً وعىن أنه فاره أى ىف شىء ما حيق اآلن عند

 هذا املعىن وجب أن يكون معناه أنه فاره ىف الطب وإن بالطبيب وأما فاره ىف الطب فلم حيمل مفرداً، وال إذا قرن
 إن كان أريد ىف التفريق بالفاره الفاره ىف اخلياطة فهذا كان هو احملمول جبملته عند وأما. أومهت العادة ذلك

يصرح به، وأما إذا مل  وقد جيوز ىف حذف جزء منه لفظاً من حقه أن. احلقيقة، وهو الذى جيب أن يورد عند اجلمع
 .ذلك يصرح به فإمنا مل يصرح اتكاال على تفهيم العادة

   
يكون مصرحاً ا  باجلملة إن من حقوق األمور املنسوبة إذا كانت حمموالت أن تراعى جهاا وشرائطها وأن وأقول

شىء ولوال أن قولنا فاره معناه فاره ىف  .عند الضمري وإن مل يصرح ا ىف اللفظ، وعلى ما قيل ىف شروط النقيض
أى شىء اتفق، لكان كلما قيل إنه ليس بفاره وعىن ىف أَمر آخر ليس  كذا أو فاره ىف شىء ما ال أنه نفسه فاره ىف

داخل ىف  تناقض، فإذ ال تناقض، أَو نغري ذلك الشىء ونلتفت إليه، فذلك الشىء إذن ال حمالة هو فيه فارهاً كان
وإذا . يكون مقصوداً فيما تعني مجعه معه عيناً أَو مبهماً ال جيب أَننفس األمور احملمولة، وإن حذف جتويزاً، دخوال م

فكان حقاً أَن زيداً طبيب فاره ىف اخلياطة أَو بصري بالعني، أَو فاره . حقاً كان كذلك، فِإذا مجع على واجبه كان أَيضاً
البصري بالعني مرة وعىن به  ذا عىن بهعلى أَن التمثيل بالبصري ردىء جداً، ألن البصري إ. ما وبصري ىف أَمر ما ىف أَمر

إنه : أَحدمها أن قيل لزيد: قد عرض هاهنا شيئان جمازيان ولكن. أَنه الفاره ىف صناعة ما، كان ذلك باشتراك االسم
 طبيب فاره،: اتكاال على معرفة السامع بأنه فاره ىف كذا، فلما مجع على حاله فقيل فاره، ومل يزد عليه لفظ آخر
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مع جريان العادة أن معىن  دة جرت أنه إذا قيل هذا عىن به طبيب فاره ىف الطب، أوهم اجتماع اللفظنيوكانت العا
يوجبه نفس األمر، بل عادات العبارات وما فيها من  القول أنه يقول طبيب فاره ىف الطب وهذا العارض ليس مما

وأما ما قالوه من مصري . قيقة داللة األلفاظواالختصارات مما ال يعترب ىف ح اإليهامات واالختصارات، واإليهامات
متعلقاً ىف ذلك باإليهامات  إىل اهلذيان فهو حق، لكن ماقاله الرجل احملكى أَلفاظه أن اهلذيان ىف قوة الكذب الكالم

اإليهامات وأن قائل كذا كأنه قال كذا من غري أن يكون  ليس هو من كالم أهل املعرفة بشىء، فإن االلتفات إىل
ىف  معىن وال لزوماً، بل قال ما هو كأنه ذاك وليس هو ذاك وال الزماً عنه، أمر غري معترب كذا باحلقيقة لفظاً والقال 

مل يلتفت إىل أنه حياول أن يفصل  إن اإلنسان ضحاك بادى البشرة،: فإنه إذا قال قائل. حتقيق معىن األلفاظ ودالالا
ما هو بادى البشرة وإن كان يوهم ذلك فإن هذا اللفظ   الضحاكنيبذلك ضحاكاً عن ضحاك أو حياول أنه من مجلة

وال الزماً للمفهوم عنه بوجه من الوجوه، بل إمنا يلتفت إىل أن له هذا الوصف  قد يوهم هذا فليس هو مفهوماً عنه
الثاىن، دون  فإن اتفق أن كان التقرير خمصصاً ماله الوصف الثاىن عما له الوصف األول. بذلك الوصف مقروناً

قد قصد ما ليس يوجبه اللفظ،  وإن كان مقصوداً له فيكون. فذلك شىء يعرض من غري أن يكون مقصود القائل
بعض : أشياء كثرية من هذا اجلنس مثل قول القائل وهاهنا. بل ما قد يستدل عليه من اللفظ على سبيل العادة

لكن ال . مع رمبا يتوهم أن البعض اآلخر ليس حبيوانوكذب باإليهام، فإن السا الناس حيوان، فإن هذا حق ىف نفسه
الناس كاتب،  بعض: قائل هذا اللفظ كاذب، وِإن كان له أن يقصد ىف مثله الداللة على التخصيص فيقول يقال ِإن

ولست أمنع أن . غرضه ال نفس لفظه يريد أن يدل ذا على أن البعض اآلخر ليس بكاتب، فتكون العادة تعرف
وأما ما قيل إن الطبيب ليس معناه معنىالبصري، فليس . كاذباً ان كاذباً بإيهامه، لكنه ال يكون ىف نفسهيكون اهلذي

حممول،  حياولونه، حىت يكون ملا كان الطبيب ليس معناه معىن ذاك مل جيتمع منه ومن ذلك اآلخر يلزم منه شىء مما
 .فاحلى أيضاً ليس معناه معىن الناطق

   
من  ن ال جيتمع منهما حممول واحد، فهب انه ليس معنامها واحدا فما الذى مينع ذلكمن هذا أ وليس جيب

هذا الذى ذهبت إليه، بل معىن  إن الطبيب ليس معناه معىن البصري،: فإن مل يفهموا من قوهلم. اجتماعهما واحداً
لذى عربوا به غري عربوا به، وليس مفهوم اللفظ ا أخص منه، فليس ذاك الذى فهموه هو مفهوم اللفظ الذى

املفسرين أن يسكتوا عن تعريف ذلك املعىن ويعرضوا عنه إىل وقت أن ذكروا  ماذهبنا إليه، فما كان من حق
الطبيب، واحلى والناطق  نعم الطبيب ال حيتاج ىف تقوميه إىل مقارنة البصري، وال البصري إىل مقارنة. حيترزون فأخذوا

املقدار الذى ال يعىن ىف الغرض وعلى أنه ليس ىف  ذه الزيادة، بل دل علىليسا هكذا، ولكن لفظهم مل يدل على ه
فإن كثرياً من احملموالت الوحدانية أمساء . جيتمع منه معه حممول واحد بوجه ما أنه ال يتقوم به ما يوجب أن يكون ال

األخيف واألشرج،  قالجمتمعة ذه الصفة كما يسمى الذى ىف بعض بدنه سواد وىف بعض بياض أبلق، كما ي ملعان
ومع ذلك فليكن . اجلملة منها اسم وأمور أخرى تسمى من اجتماع صفات ليس يتقوم بعضها ببعض فيجعل لتلك

ذلك أيضاً حبيث ليس جيتمع منهما معىن واحد فلم ليس  الطبيب والبصري ليس معنامها معىن واحد، وليكونا مع
هى الىت يتحد منها معىن واحد احتاداً طبيعياً فقط، حىت إذا مل يصدق جمموعها  يصدق جمموعهما كأن األشياء الىت
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مجلة أنه طويل  كذلك كذب محل اجلملة، فلم ال جيوز أن يكون الشىء الذى هو طويل وكاتب حمموال عليه يكن
أتصوره وال أقول به، وعسى أن يكون عند  كاتب ومل يكون ذلك كاذباً عليه ذلك ؟ فأمثال هذه املذاهب مما لست

محل الرجل والالرجل عليه، فإن التفت فيه إىل العبارات العامية  وأما ما قيل ىف اخلصى من. غريى بيان له حيققه
 رجل ال رجل، وكان حينئذ معىن الرجل الداخل ىف اجلملة ليس هو معىن الرجل الذى فيه صدق قوهلم إن اخلصى

ىف غريه، أو الذى له ىف  لة اإليالد من الناس فيولدفإن الرجل إما أن يعين به الذى يستعمل آ. يسلب عنه مفرداً
وأى هذه املعاىن عىن به منها فال . بعض أحواله وأعضائه الطبع هذه اآللة وإن غُصبها قهراً، أو الذى يشبه الرجل ىف

ال   املعينفإنه أن عين به أنه اإلنسان الذى له أن يستعمل آلة اإليالد ىف غريه فإن هذا جيتمع مع مقابله، باحلقيقة،
آلة اإليالد ىف غريه وال  جيتمع ألبتة مع ال رجل الذى هو مقابله، فإنه حينئذ يكون كأنه قيل هو حبيث يستعمل

أنه يشبه الرجل الذى ذه الصفة وليس هو باحلقيقة  يستعمل معاً، وهذا كذب، اللهم إال أن يقال إن املراد به
فهذا . ى فيه بعض معاىن الرجلية وليس فيه كمال معاىن الرجليةأو أنه الذ الرجل الذى هو بالصفة املذكورة،

يصدق عليه  يصدق معه اجلمع بني الرجل والالرجل حىت حيمل على اخلصى، وكذلك يصدق متفرقاً، فإنه االعتبار
عليه أنه يشبه الرجل أو أن فيه  أنه رجل مفرد إذا عىن بالرجل ما أريد حني قيل رجل ال رجل، وذلك أنه يصدق

عىن بالالرجل الذى ليس باحلقيقة رجال والذى ليس فيه  بعض خواص الرجل، ويصدق أيضاً أنه ال رجل مفرداً إذا
بالرجل من له ذلك ىف الطبع وبالالرجل مقابله فهو كذب أن يقال إنه كذلك ىف  وإن عىن. كمال معاىن الرجلية

وبالالرجل الذى ليس له  جل الذى له ذلك ىف الطبع،كذلك ىف الطبع، بل اللهم إال أن يكون املراد بالر الطبع ليس
فمن العجز أن يؤخذ . صادقاً إذا محل باالنفراد أن يستعمل ذلك، فال يكونان متقابلني ويكون كل واحد منهما

يؤخذ حني يفرق مبعىن آخر، فإذا كذب ذا املعىن اآلخر فيوجب من  الرجل حيث يقال رجل وال رجل مبعىن مث
 املعىن قد يصدق ىف حكمه مجلة وال يصدق مفرداً، بل لو كان إذا قيل رجل ىف اجلملة من جهةذلك أن الوصف 

وأما إذا كان . ذهبوا إليه حقاً وجمتمعاً مع غريه قوال مبعىن فصدق، مث قيل وحده بذلك املعىن فلم يصدق، لكان ما
رة عند اجلمع وال يصدق مرة عند الشئ الواحد يصدق م معىن ما يصدق غري معىن ما يكذب، مل جيب من ذلك أن

 .سلطان ليس بسلطان، واخلفاش أنه طائر ليس بطائر التفريق؛ وكذلك حديث القاضى وأنه
   

والذى . هلا مستعارة ال تصدق أمثال هذه التركيبات إال أن حترف األلفاظ عن داللتها املعتادة إىل دالالت وباجلملة
قالوا سفينة حجر عنوا به أنه شئ ىف صورة السفينة  م يدرون أم ِإذاقيل ىف السفينة أيضا فهو من العجائب، فإ

فإذا كان املراد ىف قوهلم سفينة . السفينة فال يصدق أن يقال على مثلها إا حجر متخذ من حجر، وأما السفينة حبد
فتجده حمموال عليه  أنه شئ ىف شكل السفينة من حجر، فلينظر السفينة بذلك املعىن حممول على الشئ مفردا، حجر

يستحق امسا لطبعه ونوعه وبينه وله ذلك االسم  ولكن العوام ال يفرقون بني الشئ الذى. ألنه شئ ىف صورة السفينة
 فإن تنبهوا. ميتنعون أن يسموا امليت إنسانا واحلجرى سفينة ال مفردا وال مركبا مبعىن حمسوس ظاهر فيه، فلذلك ال

املثال املورد من اإلنسان امليت  وكذلك. ق ذلك مركبا، وإن مل ميتنعوا أخطأوا وزلواللمعىن امتنعوا أيضاً عن ِإطال
أخرى، ولو أخذ مبعىن واحد لظهر أن األمر ليس كما يقولون بل  فإنه أخذ فيه اللفظة الواحدة عامية مرة وخاصية
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: خلاصى اليقول ألبتة لشئزيد إنسان ميت، قول عامى؛ وا: فإن قول القائل. فرادى وجدوا ما يصدق مجلة يصدق

عند اخلواص أن يقال  ِإنسان ميت، وال جيوز عنده أن يكون اإلنسان وامليت حممولني على شئ واحد؛ فإنه سواء إنه
ميكنهم أن يقولوا زيد حى ناطق هو ميت، كذلك  حى ناطق هو ميت بالفعل، وبني أن يقولوا إنسان ميت، فكما ال

إن هذا كان إنسانا فاآلن هو ميت، وذلك ألن هذا ال يتناول : أن يقولوا ق أيضاال يقولون زيد إنسان ميت؛ وال حي
يكن ألبتة إنساناً،  واحدا، ألن الذى هو اآلن هذا هو جزء من الشئ الذى كان إنساناً ألنه بدنه، وهذا مل منهما امرا

ات املزاج ليست كما كان حني العناصر وكيفي وإن أردت التحقيق فلم يكن أيضاً موضوعا لإلنسانية، ألن مقادير
موضوعا لإلنسانية وهو اآلن موضوع للموت، صدقوا فرادى  كان موضوعا؛ ومع ذلك فإن قالوا إن هذا كان

 باإلنسان املصور على صورة اإلنسان الظاهرة ومن مادة هى ىف احلس كمادته، وِإذا عىن لكن العامة يعنون. وجمتمعا

عىن باإلنسان الذى ىف  فإن لك يوجد هكذا، بل. ت إنه إنسان ذا املعىنذلك صدق اآلن أيضاً وأن يقال للمي
وأما التمثيل بأومريس فإن الظلم فيه ظاهر، . زيغ املركب غري ما يعىن ىف اإلنسان الذى يلحظ إليه مفردا، فهو

 حكم ذلك القول الذى حمموله مؤلف على أنه رابطة، والروابط ىف وذلك ألن لفظة هو وموجود مأخوذة ىف
ىف  فيجب أن التؤخذ ىف حال التفريق على أا اسم حىت ال يكون املعىن. بنفسها كما علمت األدوات ال داللة هلا

إن أومريس هو املوجود : يقول فإن مل يؤخذ املوجود رابطة، بل أخذ داال على معىن حىت يكون كأنه. الوقتني واحدا
فإن مل يؤخذ هكذا، بل أخذ . مفردا ومركبا وت أومريسالذى ذلك املوجود يكون شاعرا، كذب القول بعد م

اسم مطلق حمقق مشتق من وجود األمر ىف ذاته، فهو ظلم ومغالطة  رابطة، ولكنه عندما حيمل وحده حيمل على أنه
وحده على أنه رابطة مل يصدق ومل يكذب حىت يقال موجود أى شئ، وكذلك إذا قيل  باشتراك االسم؛ وإن محل

 .الرابطة كان غري قوهلم كان ىف نفسه ويعىن احملمول الكلىبه  كان وعىن
   

كان شاعرا، مل يكن  إن أومريس: كله فقد تعلمنا منه أن املعدوم ال حيمل عليه شئ، وعلمنا أنا إذا قلنا وبعد هذا
تخيل الذى من أومريس بصفة أنه خيال ي حقا على معىن أن أومريس شئ يوصف أنه كان شاعرا، بل على أن اخليال

أى هو خيال موجود له صفة هو أنه إذا قلنا معه خيال الزمان  من أومريس، ويصدق أن يقرن به معىن كان شاعرا،
ففيه  إن العنقاء موجود ىف التوهم،: وأما املثال الذى أوردوه بقوهلم. الشاعر صدق عليه املاضى وقرن معه معىن

معىن أو ال تدل، فإن مل يدل واحد   ىف التوهم إما أن تدل علىوذلك ألن لفظة املوجود من قولنا املوجود. أيضا ظلم
وإن دل فإما أن يدل على معىن يعم املوجود . املأخوذ ىف التركيب مفرد وهو حينئذ يدل، مل يكن املأخوذ مفردا هو

 لتوهمخارج من حيث هو موجود أو اليدل، فإن دل على معىن عام هو أعم من املوجود ىف ا ىف الوهم واملوجود من

موجود نوعا من  فحينئذ يصدق بأن العنقاء. واملوجود من خارج مث أخذ مفردا، فيجب أن يؤخذ بذلك املعىن
ىف األعيان واخلارجة، وهذا شئ أزيد من  الوجود، فإن التوهم له وجود ما، وإمنا يكذب إذا أخذ العنقاء موجودا

الذى يصدق ىف اجلملة إذا أفرد وقرن به معىن آخر وشرط يكون املعىن  وال مينع أن. املوجود إذا أخذ بذلك املعىن
 كما إذا صدق على اإلنسان أنه حيوان مل جيب أن يصدق عليه أنه حيوان بشرط زائد على آخر أنه قد يكذب،

ىف التوهم ال يشارك  وإذا كان املوجود الذى. إنه حيوان أعجم، كان صادقا: ماكان له ىف األول، حىت إذا قيل
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أنه موجود ىف األعيان، أخذ معىن مل يكن ألبتة مذكورا   األعيان مبعىن من املعاىن فأخذ املوجود مفردا علىاملوجود ىف
 ومن الذى مينع أن يكون بعض االمساء الىت ىف التركيب ِإذا أريد به غري معناه ىف .ىف التركيب إال من طريق االسم

بيان آخر وحقيقة  ى، ويشبه أن يكون عند غريى هلذافهذا هو رأىي وما يدركه عقل. األفراد جاز أن ال يصدق
احلقيقة وال يذكروا وهم يعلموا ويعلمون موضع  إال أن القوم ال حيلوا هلم أن يؤخروا بيان تلك. أخرى مل أدركها

 فهو وما أراهم يفعلون، فإنه إن كان ما ذكرناه ينحو غري النحو الذى حنوه. فينبههم الشبه فيها إىل أن جيئ معارض
يكون عذرا له، بل  االعتراضات القوية الظاهرة الىت ال يسكت عن التحذير منه من عنده حنو آخر وغرض آخر من

وأما صاحب التعليم األول . ذلك فليس إال غفلة باحلرى أن يذكر ذلك وينبه عليه وحيترز مما أوردته، فإن مل يفعل
ض احملموالت تصدق فرادى، فيعرض هلا بعد ذلك أن تقال جمتمعه، يعرفنا أن بع فإنه إمنا أراد ىف إيراد ما أورده أن

يكون  وحينئذ. فِإذا أفردت عرض هلا أن تفهم على وجه آخر فيكذب. آخر يكذب أو يصدق جمموعه فتوهم معىن
 أن وإن مل يكن املفهوم احملقق أو إذا سلم أن كل ما يصدق متفرقا يصدق جمتمعا على املفهوم املعتاد من االجتماعات

املعتاد عند التفريق، وإن مل يكن املفهوم احملقق لزم من ذلك حماالت  كل ما يصدق جمتمعا يصدق متفرقا على املفهوم
 .املغالطون من ختليطات وميكن به

  الفصل الرابع

  فصل" د  "

 يف القضايا املنوعة

  وهى الرباعية وأحكامها وتالزمها وتعاندها

   
واجلهة . فتصري رباعية ثنائية، مث يصرح بالرابطة فتصري ثالثية، مث قد تقرن ا اجلهةالقضايا أن تكون  أقل أحوال

نسبة ضرورة أو ال ضرورة، فتدل على تأكد أو  لفظ يدل على النسبة الىت للمحمول عند املوضوع، فتعني أا
 الواجبة، وأخرى واحدة تدل على استحقاق دوام الوجود وهى: ثالث واجلهات. جواز؛ وقد تسمى اجلهة نوعا

 الالوجود وهى املمتنعة، وأخرى تدل على أنه ال استحقاق دوام الوجود وال وجود وهى تدل على استحقاق دوام

والرابطة مصرح ا تدل على  والفرق بني اجلهة واملادة أن اجلهة لفظة زائدة على احملمول واملوضوع. اجلهة املمكنة
وقد تسمى عنصرا فهى حال احملمول ىف نفسه بالقياس   كذبت، وأما املادةقوة الربط أو وهنه داللة باللفظ رمبا

وقد تكون القضية ذات جهة ختالف . وجوده الذى لو دل عليه لفظ لكان يدل باجلهة اإلجيابىإىل املوضوع ىف كيفية
وكما أن . املمكن كل إنسان جيب أن يكون كاتباً، كانت اجلهة من الواجب واملادة من: فإنك إذا قلت مادا

احملمول، فكذلك اجلهة من حقها أن جياور ا  السور من حقه أن جياور به املوضوع والرابطة من حقها أن جياور ا
هلا موضعان سواء بقى املعىن واحدا أو اختلف، أحدمها الرابطة واآلخر  فإن كان سور كان. الرابطة إن مل يكن سور



 227                    ابن سينا- املنطق

 كل: ميكن أن يكون كل واحد من الناس كاتبا، وتقول: فإنك تقولأن تقرا هلذا وبذلك،  وكان لك. السور

الناس ميكن أن يكون  بعض: ميكن أن يكون بعض الناس كاتبا، وتقول: إنسان ميكن أن يكون كاتبا، وكذلك تقول
ن ميكن أن ال يكون أحد م: واحدة وهو أن تقول وأما ىف السلب الكلى فال جتد ىف لغة العرب له إال لفظة. كاتبا

وال واحد من الناس إال وميكن أن ال : بالرابطة دون السور إال أن تقول الناس كاتبا، وال جتد أخرى يقرن فيها
اجلزئى  وأما السلب. لكن هذا اللفظ أشبه باإلجياب. كل إنسان ميكن أن ال يكون كاتبا: تقول يكون كاتبا أو

وقبل أَن . الناس ميكن أن اليكون كاتبا سان كاتبا، وبعضميكن أن ال يكون كل إن: فنقول فيه القولني مجيعا، فنقول
لفظة اجلهة بالرابطة وما قرن فيه لفظة اجلهة بالسور واحد أو ليس،  حنقق القول ىف هذه وننظر هل معىن ماقرن فيه

 فيجب أن تعلم شيئاَ آخر فنقول كما أنك حني مل تكن أدخلت. فهل مها متالزمان أو ليسا وإن مل يكن واحدا

السالب باحملمول، مث ملا  لرابطة ىف القضية الشخصية، كان الواجب الطبيعى ِإن أردت السلب أن تقرن احلرفا
زيد يوجد : بالرابطة فلم يكن سلب قولنا أدخلت رابطة احملمول وجب ِإن أردت السلب أن تلحق حرف السلب

. يف وتانك قد تكذبان إذا كان زيد معدوماًزيد ال يوجد عادال؛ فك :زيد يوجد ال عادال، بل قولنا: عادال؛ قولنا

 اجلهة على الرابطة فإنك مىت أردت السلب جيب عليك أن تقرن حرف السلب مبا تقدم فترفع فكذلك ملا أحلقت

إمكان السلب، بل سلب  ميكن أن يكون زيد كاتبا، فسلبه ليس: فلذلك ِإذا قلت. مجلة ما تأخر ال بعض ما تأخر
ميكن أن ال : وكيف وقولك. أن يكون ال ميكن: ميكن أن ال يكون، بل قولك: قولكاإلمكان، أعىن ليس هو 

جيب أن يكون زيد كاتبا، ليس سلبه جيب أن ال : إذا قلت وكذلك. ميكن أن يكون ىف الصدق: يكون، يسامل قولك
ن زيد كاتبا، ميتنع أن يكو: وكذلك إذا قلت. ىف الكذب، بل ليس جيب أن يكون يكون كاتبا، فكالمها يتساملان

يسامله ىف الكذب، بل  ميتنع أن ال يكون زيد كاتبا،: ميتنع أن ال يكون زيد كاتبا، فإن قولك: أن تقول ليس سلبه
زيد كاتبا، وأما ميكن أن يكون مع ليس  ليس ميتنع أن يكون: سلب قولك ميتنع أن يكون زيد كاتبا؛ هو قولك

وميتنع أن يكون مع ليس ميتنع أن يكون، فال تتفق على  ونميكن أن يكون وجيب أن يكون مع ليس جيب أن يك
وكذلك حمتمل أن يكون مع ليس مبحتمل أن . بعدأن تكون سائر الشرائط موجودة الصدق البتة وال على الكذب

ويشبه أن يعىن  واملمكن ما هو ىف نفس األمر كذلك. أَن يكون احملتمل إمنا يعىن به ما هو عندنا كذلك يكون ويشبه
الوقت معدوما، واملمكن ما ال دوام له ىف وجود  معىن آخر، وهو أن احملتمل ما يعترب فيه حال املستقبل ويكون ىفبه 

 قوم إن املمكن يعىن به العام واحملتمل اخلاص، لكن قوهلم غري مستمر ىف وقال. أَو عدم كان موجودا أَو مل يكن

 .أَلفاظه
   

إن حق اجلهة أن : فنقول  آخر مل حيضرىن وال كثري افتقار ِإىل متحله وطلبه،يكون بني املمكن واحملتمل فرق ويشبه أن
شىء مطلقا أو بسور معمم أو خمصص، فالسور  تقرن بالرابطة، وذلك ألا تدل على كيفية الربط للمحمول على

أن كل واحد من : إنسان ميكن أن يكون كاتبا، فهو الطبيعى، ومعناه كل: فإذا قلنا. مبني لكمية محل مكيف الربط
أريد به  كاتبا، فإن قرن بالسور ومل يرد به إزالة عن املوضع الطبيعى على سبيل التوسع، بل الناس ميكن أن يكون

للتعميم والتخصيص، وتغري املعىن،  الداللة على أن موضعها الطبيعى جماورة السور، مل يكن جهة للربط بل جهة
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والدليل على تغري املعىن أن األول ال يشك فيه . كاتبا ممكن  كافتهموصار املمكن هو أن كون كل واحد من الناس
: قولنا واحد واحد من الناس يعلم أنه ال جيب له ىف طبيعته دوام كتابة أو غري كتابة، وأما عند مجهور الناس فِإن كل

: الناس من يقولفإن من . فيه ميكن أن يكون كل إنسان كاتبا، على أن اإلمكان جهة الكلية والسور، فقد يشك

إنسان هو كاتب، حىت يكون اتفق أن ال واحد من الناس  حمال أن يكون كل الناس كاتبني أى حمال أن يوجد أن كل
 .فرقان فإذن بني املعنني. إال وهو كاتب

عنيني ولكنه قد يعلم مع ذلك أن بني امل. واخلفاء وأما ىف اجلزئيات فإن األمرين فيهما جيريان جمرى واحدا ىف الظهور
وأما السلب الكلى فليس ىف لغة العرب ما يدل . واستعني فيه باعتبار الكلية خالفا إذا رجع إىل حقيقة املفهوم

يشكل أن يقال ميكن  على السلب املمكن العام، بل املتعارف فيها إمنا يدل على إمكان سلب العام، ولذلك باحلقيقة
أن يصدق ألبتة، بل جيب أن توجد الصناعات  ول إن هذا ال ميكنفلقائل أن يق. أن ال يكون واحد من الناس كاتبا

القول حق أو باطل، فليست معرفة هذا من صناعة املنطق، بل غرضنا أن  وليس كالمنا ىف أن هذا. ىف بعض ال حمالة
 فيه شك ليس هو األمر الذى ال يقع فيه شك والذى يقع فيه شك هو إمكان سلب الكتابة عن األمر الذى قد يقع

واحد من الناس ميكن  كل: لكنه ال يوجد ىف لغة العرب ما يدل على هذا إال باإلجياب، كقوهلم. كل واحد واحد
اإلمكان ال ميكن أن تدخل فيه إال على السور حىت  ليس كل إنسان كاتبا، فإن جهة: أن ال يكون كاتبا، وأما قوهلم

بعض الناس ميكن أن ال يكون : إمكان السور؛ وأما قولنافيدل على . إنسان كاتبا يكون معناه ميكن أن ال يكون كل
الزمه، حىت يكون  ميكن أن ال يكون بعض الناس كاتبا، وقد خيالفه وإن: فإنه قد يساوى من جهة قولنا كاتبا،

بعض : الثاىن أنه ممكن إحقاق قول القائل الغرض ىف أحدمها أن بعض الناس موصوف بإمكان سلب الكتابة عنه، وىف
 . كاتبالناس

   
القضايا  هذه األحوال، فيجب إذا نظرت ىف حال تالزم هذه القضايا أن تنظر ىف حال تالزم هذه فإذا علمت

فلن تنكشف لنا حقيقة األمر فيها  الرباعية الىت هلا جهات على أا جهات الربط ال جهات السور وبعد ذلك أيضا
إن لفظ املمكن قد كان مستعمال عند اجلمهور على : قولفن إال بعد أن يعلم حال اشتراك واقع ىف لفظة املمكن

فكان اجلمهور يعنون باملمكن األمر الذى ليس مبمتنع من . مستعمل على معىن آخر معىن، وهو اآلن عند الفالسفة
يقال فيها ِإا  مث عرض أن كانت أمور يصدق أن. ليس مبمتنع، وال يلتفتون إىل أنه واجب أو غري واجب حيث هو

ممتنعة أن ال تكون، وأمور أخرى يعرض فيها  ة أن تكون وممكنة أن ال تكون، أى ليست ممتنعة أن تكون وليستممكن
فلما وجد اخلواص بعض األشياء جيتمع فيها إمكان أن يكون . تكون أن تكون ممكنة أن تكون وليست ممكنة أن ال

 كان، فجعلوا الشىء الذى يصح فيه اإلمكاناتأعىن اإلمكان العامى، خصوا حاله باسم اإلم وإمكان أن ال يكون،

فهؤالء اخلواص اتفقوا  .مجيعا أعىن ىف السلب واإلجياب خمصوصا باسم اإلمكان، وهو الشىء الذى ال ضرورة فيه
فصارت األشياء عندهم ثالثة . وال عدمه ممكنا فيما بينهم واصطلحوا على أن يسموا األمر الذى ال ميتنع وجوده

ال ميتنع وجوده وال عدمه؛ وإن شئت قلت ضرورى الوجود، وضرورى  لوجود، وممتنع العدم، وماممتنع ا: أقسام
ومعين الضرورى الدائم ما دام املوصوف به موجود الذات، على ما . الوجود والعدم العدم، وما ليس بضرورى
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وأما ممتنعا، وكان  ما ممكنافاملمكن إذا عين به املعىن العامى كان كل شىء إ. هذا ىف موضع آخر بالتحقيق سنشرح
وإذا عىن به املعىن اخلاص كان كل شىء إما . آخر ما ليس مبمكن ممتنعا وما ليس مبمتنع ممكنا، ومل يكن هناك قسم

يكن مل ليس مبمكن ممتنعا، بل ما ليس مبمكن ضروريا إما ىف الوجود وإما ىف  ممكنا وإما ممتنعا وإما واجبا، ومل
أخص من هذا  اخلواص قد انعقد فيما بينهم اصطالح آخر فجعلوا داللة املمكن على معىنوبعد ذلك فِإن  .العدم

غري ضرورى الوجود أو غري الوجود ىف  املعىن وهو الذى حكمه عندما يتكلم به املتكلم معدوم، لكنه ىف املستقبل
 املمكن مقوال على معان فيكون. املعىن فيما يستقبل من الفنون أى زمان فرض وسيأتيك استقصاء القول ىف هذا

بعض ترتب األعم فوق األخص، فيكون قوله على األعم واألخص باشتراك االسم، ويكون  ثالثة تترتب بعضها فوق
شىء قد  إحدى اجلهتني فيما خيصه، واألخرى من جهة محل األعم عليه، وهذا: على األخص من جهتني مقوال

. باحلكم ما حكم فيه من إجياب أو سلب ئا حكمه غري ممتنع، وأعىنفاملعىن هو العامى وهو أن شي. علمته فيما سلف

فألمر . الثالث أن حكمه غري حاصل وال ضرورى ىف املستقبل واملعىن اخلاص هو أن حكمه غري ضرورى واملعىن
ال يدخل ىف املمكن األخص ويدخل ىف اخلاص والعام، والواجب ال يدخل ىف األخص  املوجود الذى ال جيب وجوده

ِإما أن يكون ممكنا أو  إن الواجب ال خيلو: مث إن قوما تشككوا على أنفسهم فقالوا. اخلاص ويدخل ىف العام  ىفوال
وإن مل يكن . فالواجب ممكن أن ال يكون، هذا خلف ال يكون فإن كان ممكنا واملمكن أن يكون ممكن أن ال يكون

إن املمكن اسم : فأجابوا مبا هذه حكايته، قالوا. لففالواجب ممتنع، وهذا خ ممكنا، وما ليس مبمكن فهو ممتنع،
املمكن  فيقال على ما بالقوة ويقال على الضرورى، فاملمكن الذى يقال على الضرورى ال يدخل فيه مشترك

وأما املمكن الذى يقال على القوة  اآلخر، وال يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن ال يكون معا؛ بل ممكن أن يكون؛
فإذن ليس كل ما يقال له ممكن أن يكون يصدق عليه . معا دق فيه ممكن أن يكون وممكن أن ال يكونفهو الذى يص

املمكن يقال على الضرورى؛ وليس أيضا كل ما يسلب عنه املمكن جيب أن يكون  أنه ممكن أن ال يكون، فإن
 .املمكن الذى بالقوة يسلب عن الضرورى وال جيب منه أنه ممتنع ممتنعا، فإن

   
اسم مرادف  ممكن، ويعىن به الضرورى على أنه: أحدمها أنه ليس أحد من الناس يقول: زلوا من وجهني هؤالء قدو

إذ ليس يبعد أن يكون وقوعه على  له، فإذا مل يعن به الضرورى، بل عىن إن كان وال بد معىن أعم من الضرورى،
فيكون وقوعه عليها بالتواطؤ ال باالشتراك الذى مجيعا،  الضرورى وعلى املمكن اخلاص وقوعا مبعىن واحد يعمهما

مث هاهنا شىء آخر وهو أن القوة اسم أخص من . غري هذه اجلهة اىل أومأنا اليها ادعوه، اللهم إال من جهة أخرى
بضرورى هو  الذى حنن ىف ذكره، فإن الشىء الذى ىف القوة شرطه أن يكون معدوما، واملمكن الذى ليس املمكن

فإن قال قائل إذا . احلال أو غري موجود ماً وجوده وال دائماً عدمه، فال يبعد أن يكون موجوداً ىفالذى ليس دائ
إنه إذا عدم صار واجبا ىف عدمه من حيث : موجود، فلم ال يقول وجد ىف احلال صار واجباً ىف وجوده من حيث هو

  فيه ليس هو الواجب بشرط وقت وحال،الوجود ِإذ هو معدوم، لكن الواجب الذى كالمنا هو معدوم ؟ فهو ممتنع

وليس إذا كان الشىء . العدم وكذلك املمتنع الذى كالمنا فيه، بل الواجب هو الدائم الوجود، وللمتنع هو الدائم
موجود كما أنه دائم الوجود ما دام موجودا  موجودا فهو واجب أى دائم الوجود، بل هو واجب بشرط ما هو
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 .هؤالء بشىء ليس ما قالوهوليس دائم الوجود مطلقا، ف

كما ينبغى حىت تفهم أن سياقته ليست على ما ذهبوا  لكن املعلم األول قد أومأ إىل املعين الذى ذهبنا إليه ولنعرب عنه
أن يوجد أو ميشى فيجب أن يكون معىن اإلمكان فيه متضمنا ملا هو مقابل  ليس كلما يقال له ممكن: قال. إليه

تكون  فإن هاهنا أشياء ال يصدق فيها املقابل، فإن األشياء الىت. ممكن أن ال يوجدمع ذلك  لذلك، حىت يصدق
وليست تكون على األمر وعلى  املمكنة فيها متعلقة بقوة ال نطق فيها وال اختيار فإا تسمى قوى وإمكانات،

ا إن كانت القوة استعدادية إن كانت القوة فاعلية، وأم هذا: خالفه، بل تسمى قوة وإمكانا وينحى ا حنو أمر واحد
 األمرين، بل تقبل املتقابلني معا، وليست األخرى الىت ىف جهة الفاعل تفعل املتضادين فال يتعني هلا ىف نفسها أحد

وحال املستعد لألمرين  معا، إن تعطلت ومل يكن قابل واجتماع مل تكن تفعل، ومع ذلك فيسمى حال الفاعل إمكانا
حني ميشى، وعلى الذى يقوى على أن ميشى   ىف االسم إذا كان يقال على الذى ميشىفاإلمكان مشترك. إمكانا

على القوة، والذى بالفعل تشترك فيه األزليات واملتغريات؛ واآلخر  وهو ال ميشى، فاألول يقال على الفعل واآلخر
نظن أن  ادف، بل األوىل أنوجيب أن تفهم أنه ليس جيب من قوله يقال عليه أن يفهم أنه اسم مر .خيتص باملتغريات

األبيض يقال على اإلنسان ليس مبعىن  معىن قوله يقال عليه هو أن يقال عليه مبعىن خيصه، كمن يقول إن احليوان أو
يقال ىف املتغريات أى الذى يليق ا من حيث هى متغرية ليس  فاملمكن الذى. أنه مرادف له با أنه حممول عليه

ولكن الكلى حممول على :  الوجه اآلخر فيقال، ومل يبني ذلك الوجه، مث قالعلى يصدق على الواجب، وأما
معىن الواجب،  ويشري ذا إىل أن للممكن معىن يفهم عنه أكثر وأعم من. واملمكن حممول على الواجب اجلزئى،

بعض ما ليس أنه ليس مبمتنع والواجب  وذلك املعىن هو. فيكون كلياً بالقياس إىل الواجب والواجب جزئى حتته
جيب أن نتدارك ما قلناه، يعىن ما قاله ىف اللوازم على سبيل  :فلما قال املعلم األول هذا، عطف فقال. مبمتنع

 من أمر هذا الفاضل املعلم األول أنه مل يؤثر التشكيك وتأخري الكشف، وىف كثري من التشكيك، وجيب أن يعلم

نفسه يعلمنا ما يقتضى ترك  مر فيحل، ورمبا تساهل ىف أمور هومث يكر آخر األ. األمور قد ميضى على قانون الشك
الناظر ىف كتبه إىل اعتقاد ما تساهل فيه وغتر بظاهر كالمه وال  التساهل فيها، وأيضاً ىف تساهله إيانا فيتفق أن يبادر

 ا الفاضل قدواعلم أن هذ. يأخذ ىف التعصب ملفهومه من غري استقصاء فيكون قد ضلل نفسه يفحص وال يبحث، مث

 .كثب قصد ىف كثري من األمور إخفاء احلق ضنا به ليفوز به من له منة الوصول إليه عن
   

واملتعاكسات هى الىت كل  إن املتالزمات منها ما ينعكس ومنها ما ال ينعكس،: اآلن ىف املتالزمات، فنقول فلنتكلم
بعضها لزم اآلخر وليس كلما وضع اآلخر لزمه  عواحد منها ىف قوة اآلخر، والىت ال تتعاكس فهى الىت إذا وض

. ممتنع أن ال يوجد، وليس مبمكن أن ال يوجد، أعىن العامى: وينعكس عليه واجب أن يوجد، يلزمه: فقولنا. األول

ممتنع : قولنا وأما قولنا واجب أن ال يوجد، فيلزمه وينعكس عليه. ليس بواجب أن يوجد: يلزم قولنا ونقائض هذه
فلم يوجد إذن من . بواجب أن ال يوجد ليس: ونقيضامها يلزمان قولنا. وليس مبمكن أن يوجد العامىأن يوجد، 

طبقة : وهذه صورة ما ذكرناه. الواجب، واملمتنع منعكساً عليه باب املمكن اخلاصى شىء يالزم شيئاً من باب
 مبمتنع أن ال يوجد والسالباتأن يوجد املوجبات متالزمة ممتنع أن ال يوجد ليس  واجب أن يوجد ليس بواجب
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يوجد ليس بواجب أن  متالزمة ليس مبمكن أن ال يوجد العامى ممكن أن ال يوجد العامي طبقة أخرى واجب أن ال
والسالبات متالزمة ليس مبمكن أن يوجد العامى  ال يوجد املوجبات متالزمة ممتنع أن يوجد ليس مبمتنع أن يوجد

فقولنا ممكن أن يوجد يلزمه . اخلاصى فال يلزمه شىء منعكساً عليه إال من بابه كنممكن أن يوجد العامى وأما املم
أن ال يوجد  ليس مبمكن: ليس مبمكن أن يوجد اخلاصى قولنا: يوجد، ويلزم نقيضه نقيضه، فيلزم قولنا ممكن أن
 .ل طبقةولنذكرها ىف ك فطبقات املتالزمات إذن ست، ولكل واحد منها لوازم غري متعاكسة،. اخلاصى

 .طبقة الواجب أن يوجد وما معها" اَ  "

"  ليس بواجب فال يلزمها شىء غري ما ينعكس عليها وأما طبقة" ب. 

"  ليس مبمتنع أن يوجد ليس مبمتنع أن ال يوجد ممكن أن يوجد العامى : فيلزمها وأما طبقة واجب أن ال يوجد" ج
يوجد  ى ليس ممكناً أن يوجد اخلاصى ليس مبمكن أن اليوجد العامى ليس مبمكن أن يوجد اخلاص ممكن أن ال

فال يلزمها شىء غري ما ينعكس  وأما طبقة ليس بواجب أن ال يوجد" د " اخلاصى ليس مبمكن أن ال يوجد اخلاصى 
 .عليها

ليس بواجب أن يكون ليس بواجب أ، ال يكون ليس مبمتنع أن : فيلزمه وأما طبقة ممكن أن يكون اخلاصى" ه  "
 وأما طبقة ليس مبمكن أن" و " ال يكون ممكن أن يكون العامى ممكن أن ال يكون العامى  ون ليس مبمتنع أنيك

 .يكون اخلاصى فال يلزمها االنعكاس

  الفصل اخلامس

  فصل" ه  "

 يف بيان أن التقابل بني املوجبة والسالبة أشد

  أم التقابل بني موجبتني حمموالمها متضادان

املنطق بشىء ليس للمنطقى من حيث هو منطقى إليه حاجة، وهو أشبه باملباحث  نختم هذا الفن منوقد اعتيد أن ي
عناداً أم   فهل إجياب الضد عليه أشد- ولذلك احملمول ضد -وذلك أنه إذا محل حممول على موضوع  .اجلدلية

ليس بعادل : ، أشد عناداَ له، أم قولناجائر زيد: زيد عادل، فهل قولنا: سلبه املقابل الذى هو نقيضه ؟ مثاله إذا قيل
كل إنسان جائر، أو ما سلف ذكره؛ وهو أنه ال واحد من الناس : قولنا كل إنسان عادل، هو: ؟ وهل الضد لقولنا

لكونه عادال  شىء قد تشاجر فيه طوائف، واحلق فيها أن كونه جائراَ أشد عناداَ ىف طبيعة األمور عادل ؟ فإن هذا
لفظاَ فإن السالب أشد عناداً وأبعد من  وأما من حيث التصديق واحلكم سواء كان اعتقاداً أو. دلمن كونه ليس بعا

وملا كان هذا النظر من حيث احلكم، واحلكم أما قول وإما عقد،  .أن يطابق املوجبة ىف شىء من الصدق والكذب
 .فلننظر ىف هذه املتعاندات من حيث هى معتقدة والقول تابع للعقد،
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منسوبا إىل ضدين  ولتعلم أن يكون العقد. ىف خري أنه خري، وعقد فيه أنه ليس خبري، وعقد فيه أنه شر كن عقدفلي
كالنقيضني كما نعتقد ىف موسى أنه خري وىف  كما نعتقد ىف موسى أنه خري وىف فرعون أنه شر، أو إىل متقابلني

ن ذلك ىف موضوع واحد حىت يكون العقدان العقدين، بل جيب أن يكو فرعون أنه ليس خبري، ال يوجب تعاند
 موضوع واحد احلق فيه أنه خري، إذا اعتقد فيه أنه شر، واعتقد فيه أنه ليس خبري، أى فلنعترب ىف. متنافيني

أنه خري وأَنه شر، ولو كان  االعتقاديني ىف نفسه أشد عناداً ؟ فلو مل يكن الشر ليس خبري ما كان يستحيل اعتقاد
يستحيل اعتقاد أنه خرب وأنه ليس خبري، فإن كثرياً مما  ئاً ما ليس خبري وليس بشر لكان مع ذلكبدل الشر هو شي

 العناد ىف االعتقاد األول ليس لكون املعتقدين متضادين، بل لكون احلكمني متنافيني، فبني أَن. ليس خبري ليس بشر

 .وليس التناىف األول إال الذى بني اإلجياب والسلب

أيضاً أن الشىء الذى هو خري وعدل تصدق عليه إجيابات مثل أنه حممود وخمتار،  دليل على ذلكومن ال: قالوا
عليه سلوب  مثل أنه ليس مبذموم وال مكروه، وتكذب عليه إجيابات مثل أنه مكروه ومذموم، وتكذب وسلوب

 كيف اتفق، فإن الواحد إمنا جيتمع منها وليس حقيقة التضاد متقررة بني كل ما ال. مثل أنه ليس مبحمود وال خمتار
وإمنا يعم مجيع اإلجيابات والسلوب الكاذبة على . منها ما يعمها يضاده باحلقيقة واحد، فيجب إذن أن يكون الضد

بنفسه  فأى إجياب أو سلب صح عليه أنه ليس خبري كان مبايناً، وأما ليس خبري نفسه فإنه مباين اخلري أنه ليس خبري،
غريه واآلخر ال يباين دونه فمباينته  والشىء الذى ال حيتاج ىف أن يكون مبايناً إىل.  أحد تلكوإن مل يعترب له أنه

 .أشد عناداً، وما هو أشد عناداً فهو الضد، فالسالبة هى الضد أقدم، والذى مباينته أقدم فعناده أشد، فالسالبة

منهما أن  ألبتة، ويكون إمنا قصد ىف األولهذان الفصالن قصد ما ىف التعليم األول احتجاج  ويشبه أن ال يكون
أن تكون األمور متنافية حىت جيوز أن  يشار إىل أن نفس التضاد ىف األمور ال يوجب التضاد ىف االعتقادات، بل جيب

ِإىل أنه ليس أيضاً يناىف االعتقادات وأن ال جتتمع االعتقادات، داال  وىف الثاىن أن يشار.تكون متضادة ىف االعتقادات
وليس حبجر وليس  فِإن هاهنا أمورا ال اية هلا يصح أن تسلب عن اخلري والعادل مثل أنه ليس بطائر على تضادها،

أما . أبيض ويقعد ويفعل فيكذب سلب إمكاا بسماء فيكذب إجياا، وأمور يصح إثباا عليه ال اية هلا مثل أنه
سلوبة عنه فبغري اية، فال ينبغى أن ينظر ىف كل واحد منها هل وأما امل املوجودة له فال ميكن أن تكون بال اية،

 .للعقد أنه خري أو غري مضاد له، فاا ال تتناهى عقده مضاد

دخلت الشبهة من قبله، والشبهة إمنا هى فيما يقع التكون منه، فإنه وإن كان اخلري  ولكن هذا النظر إمنا هو فيما
التكون، واآلخر ال   الطائر ينافيه والشرير ينافيه، فأحدمها قد يكون عنهبطائر، وأيضاً ليس بشرير، وكان ليس

الشرير، وأما الذى ال يكون عنه فالذى ليس  أما الذى يكون عنه التكون فاملقابل من هذين وهو. يكون عنه التكون
فيه أنه عادل، هل يضاد وتلك الشبهة أن العقد . املقابل كالشرير واجلائر والشبهة إمنا هى ىف. مبقابل وهو الطائر

توطئة وتبنيها على أنه  وهذا موافق ملا قيل ىف التعليم األول، ويكون الغرض فيه أن جيعل. أنه شرير جائر العقد فيه
أن العقد ىف زيد أنه عادل سيضاد العقد فيه أنه  ليس كل عقد مناف مقابال بالتضاد، وإال لكان الشبهة تدخل ىف

 .اية  بالطائر ويضاد اعتقادات أخرى
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ال على سبيل  يكون غرض املعلم األول ما أومأنا إليه، فأنه إمنا قدم مجيع ما قدمه إىل هذا املوضع فيشبه أن
الكالم حني يقول ما معناه إنه قد تبني أنه  وإنه إمنا ابتدأ حيتج بعد فراغه من هذا. االحتجاج، بل على سبيل التوطئة

وال نفس تناىف العقدين يوجب تناىف األمرين، فيجب أن ينظر ىف   العقدين،ليس نفس تضاد األمرين يوجب تضاد
لكن  .إنا إذا قلنا للخري إنه خري، صدقنا، وإذا قلنا إنه ليس بشر، صدقنا: النظرين، فنقول ذلك نظرا أخص من
ليه ىف أمر ليس بشر، صدق ع إنه ليس: إنه خري، صدق تام ىف ذاته، وصدقنا عليه ىف قولنا: صدقنا عليه ىف قولنا

حني يقابل بأمر غري ذاته مباين لذاته وهو الشر، فيسلب  فإن اخلري خري لذاته، وأما أنه ليس بشر فعارض له. بذاته
يتم عليه بذاته وسلب إمنا يتم له بغريه، وقد علمت أن السلوب من اللوازم ىف مثل  فإثبات اخلري. عنه ذلك األمر

كذب مقابل له ىف  كذب أنه ليس خبري وهو: وبازاء هذين الصدقني كذبان. ذاتاألشياء ال من الدواخل ىف ال هذه
خري صدقا ىف أمر ذاتى مقابل العتقاد أنه  وملا كان اعتقاد أنه. ذاته،وكذب أنه شر وهو كذب مقابل ألمر له عارض

الذاتى أشد معاندة ليس خبري كذبا ىف أمر ذاتى، والكذب ىف األمر  ليس بشر صدقا ىف أمر عرضى كان اعتقاد أنه
كذبا  وأما الظن بأن أحد األمرين أشد. الذاتى من الكذب ىف األمر العرضى، هكذا جيب أن يقال للصدق ىف األمر

كذب، بل بعض  واآلخر أقل كذبا فذلك باطل، فإنه ال صدق أشد صدقا من صدق وال كذب أشد كذبا من
أمر غري ذاتى؛ والذى هو كذب ىف   ذاتى، وبعضه ىفالصدق يكون أدوم وبعضه يكون ليس بأدوم، وبعضه ىف أمر

جيب أن يفهم على هذه الصفة، أى إذا اعتقدت ىف العدل  وقد ينبعث من هذا احتجاج آخر. أمر ذاتى أشد عنادا
خري ال احتاج أن أعتقد مع ذلك فيه أنه ليس بشر، إذ هذا ليس ذاتيا له، بل أمر  الذى عرفته وحتققته ىف نفسه أنه

ألبتة، بل الصدق الذاتى  وليس حيتاج ىف إخطار األمر الذاتى بالبال أن يلتفت إىل أمر بالقياس إىل خارج. له يعرض
أحدمها : فان جئت وقابلت هذا العقد بعقدين. مل خيطر إمنا ينعقد بإخطار املوضوع واحملمول بالبال، أخطر غريه أو

 إال أن يتضمن أنه ليس خبري، فإن الكذب املقابل وجدت عقد أنه شر ال يتم ىل أنه شر واآلخر أنه ليس خبري،
الذى عرفته خرياً صار  العرضى ال يتم إال بأن خيطر بالبال الكذب الذاتى، فإنه إن مل أخطر بباىل أن العدل للصدق

واعتقدت أن العدل خري، وأن ذلك حق، فحني أجعله  وذلك ألىن علمت. ال خريا، مل ميكنىن أن أقصى عليه بأنه شر
بباىل ضرورة أىن سلبت عنه ذلك احلق، وليس إذا خطر بباىل سلب ذلك احلق  ا على سبيل امتحان التقابل خيطرشر

قريب مما  فهكذا جيب أن يفهم هذا الدليل وذا التكلف، وإال مل يستقم، وهو. خطر بباىل أنه شر عنه يكون قد
من باب التناقض، وليس يوجد   هلا متقابالتوحجة أخرى وهو أن مجيع القضايا يوجد. أوردناه أوال وىف قوته

كذا  كذا مربع، وجدنا بازائه أنه ليس مبربع، ومل جند أنه :جلميعها مقابالت من موجبات حتمل الضد، فإنا إذا قلنا
املعاند هو السالب دون املوجب املضاد احملمول، وحيث للقضية موجب مضاد  فهاهنا. الذى هو ضد املربع

فعناد . معاند فكل قضية موجبة هلا من السالب معاند وليس كل قضية موجبة هلا من املوجب. ندمعا فالسالب أيضاً
 .من حيث هى موجبة السلب عناد للقضية املوجبو من حيث هى موجبة وعناد اآلخر أمر عارض هلا

بل يسلم أن كعناد السكون للحركة مطلقاً،  ليس كالمنا ىف أن كل موجب هل يعانده موجب: لكن لقائل أن يقول
ختصص فصار موجباً ضدى احملمول، فهل يتخصص بإزائه ضد هو أشد  وأما املوجب إذا. عناد السلب أعم وأكثر
لكن الشأن . احلركة إذا كانت نازلة فإن الذى يضادها هو حركة اشد عنادا من السكون ضدية له، كما تتخصص
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كل األمور قد يوجد  فإذا كان ىف: بقياس فاسد، فقالاملفسر املشهور وكل من قرب عهده فإنه أعان هذه احلجة  ىف
 .الذاتى شيئاً موجودا ىف الكل فيكون هذا شيئاً ذاتياً، إذ كان. للعقد الصادق فيها عقد النقيض

   
أن هذا : ينتج إذا كان الذاتى موجودا ىف الكل، مقدمة لقياس: غلط ىف القياس، وذلك ألنه أورد قوله فانظر كيف

إذا كان الذاتى : فالذاتى من قوله .وبه هذا كلى ىف موضوع خمصوص ال ينتج إال من الشكل األولشئ ذاتى، ومطل
أو حداً أصغر ال حمالة، ألنه موضوع ىف هذه املقدمة، واملطلوب  موجوداً ىف الكل، ال خيلو إما أن جيعله حدا أوسط

أدخله، وإن جعله حدا أصغر كان أوسط، فال جيب أن يكون داخال ىف النتيجة، وقد  فإن جعله حدا. موجب
. ال حداً أَكرب هو أن الذاتى يكون كذا ال أن كذا ذاتى، فإن الذاتى جيب أَن يكون ىف القياس حدا أصغر اإلنتاج

حال الوجود ىف الكل فإن جعلناه هناك موضوعا  وأَما إذا اعتربنا املقدمة األخرى فإنا جند ما تشارك به هذه املقدمة
ىف الكل واملوجود ىف الكل هو أَن العقد الصادق فيها عقد النقيض كان  إن الذاتى موجود: هكذاحىت كان القياس 
ذاتى، وهو مع  إذا أَخذ املوجود ىف الكل فيه كما ىف الصغرى، أَنتج أَن الذاتى كذا ال أَن كذا مع كذب الكربى

عل املوجود ىف الكل موضوعا بل حمموال جي وإن مل. فساد املقدمة وكذا إن أخذت كلية حىت تنتج ومل تؤخذ مهملة
الصدق أَمراً موجودا ىف الكل وكان الذاتى أمرا موجودا ىف الكل،  وهو الواجب كان وجود عقد النقيض هو للعقد

 وتتلو. وكل موجود ىف الكل فهو ذاتى، كذب كذباً صراحاً: وإن عكس فقال. الشكل الثاىن فأنتج من موجبتني ىف

نورد بإزائه عقائد أخرى   وهو أن عقدنا ىف الشئ الذى ليس خبري أنه ليس خبري، ال ميكننا أنهذه احلجة حجة قوية
بشر وأنه خري، لكن اعتقادنا فيه أنه شر قد يصدق مع  من اجلنس الذى حنن فيه، إال أن نعتقد فيه أنه شر وأنه ليس

 .قاد، واعتقادنا فيه أنه ليس بشر قد يصدق أيضاًفال يكون معانداً مطلقاً هلذا االعت هذا االعتقاد ىف كثري من األمور

فاذن عقْد أنه . معانده أنه خري فِإنا جند الشئ الواحد كالطفل ال خيرا وال شريراً، وكذلك املتوسط فبقى أن يكون
س خبري، فمعاند أنه خري هو أنه لي. احلقيقى له، واملضاد مضاد ملضاده خري هو املعاند لعقد أنه ليس خبري وهو املضاد

جعلنا  فاذا. يكون الشئ يضاد شيئاً على اإلطالق باحلقيقة، وذلك الشئ يضاد آخر وال يضاده فإنه ال جيوز أن
إن كل إنسان ليس : إنسان شر أو قولنا إن كل: كل إنسان ليس خبري، هو قولنا: املسألة كلية فنظرنا هل معاند قولنا

لوجه الذى بينا هو أن كل إنسان خري، فضد قولنا كل إنسان ا كل إنسان خري، وكان ضده على: بشر أو قولنا
 وال واحد من الناس خري، فإنه: إنسان خري، لكن ضد قولنا كل إنسان ليس خبري، هو قولنا ليس خبري هو قولنا كل

تتضاد وقد تصدق  وأما املهمالت فكيف. فهذا القول ىف الشخصى والكلى واحد. سلب اخلري عن كل واحد واحد
 .فليس جيوز فيها أن تصدق معاً  وكذلك اجلزئيتان واألضداد وإن كانت ترتفع معا، وتكذب معا،معاً،

  األوىل يف املنطق مت الفن الثالث من كتاب الشفاء وهو من اجلملة

 القياس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 املقالة األوىل

  من الفن الرابع من اجلملة األوىل يف املنطق

  الفصل األول

  لفص" ا"

 يف صورة القياس املطلق

وقصدنا األول وبالذات يف . تعديد التأليف اخلربي احلملي منها قد فرغنا من تعديل األلفاظ املفردة وأحواهلا، ومن
ذه  ومنفعة ذلك لنا هي، التوصل. القياسات، والقسم الناظر منها يف القياسات الربهانية معرفة: صناعة املنطق هو

اآلخرى، فبعضها ينفعنا باالرتياض فيها،  معرفة أصناف القياسات: وقصدنا الثاين. علوم الربهانيةاآللة إىل اكتساب ال
وهلا منافع أخرى؛ وبعضها ينفعنا العلم ا يف التحرز عنها عند ابتغاء  والتخلص الىالعلوم الربهانية، كاجلدليات،

ومجيع هذه . كاخلطابة والشعر ينة، ونظام املشاركة،الربهانية، كالسوفسطائية؛ وبعضها ينفعنا يف مصاحل املد العلوم
 .واكثر اختالفها يف موادها. وصورته كاملشتركة إما بالفعل، وإما بالقوة، يف هيئة القياس

   
القياس املطلق العام  ومن مل يعرف. الباحث عن األمر الكلي مقدم دائما على العلم الباحث عن األمر اجلزئي والعلم

أما بيان اختالف حال املقاييس يف . القياس املطلق فباحلري أن نقدم القول يف. ف القياس املخصصمل ميكنه أن يعر
 وأما ما قيل من أن املقدمات إما أن تكون واجبة فيكون عنها الربهانيات؛ وإما. فيها املواد فاالوىل أن يؤخر الكالم

وإما ممكنة أقلية، فيكون منها  ون منها اخلطابيات؛ممكنة أكثرية، فيكون منها اجلدليات؛ وإما ممكنة متساوية، فيك
فيجب أن ال يتلفت إليه، وال ينظر بوجه من الوجوه إىل هذه  السوفسطائيات؛ وإما ممتنعة، فيكون منها الشعريات؛

 .القسمة

 سنبني لك عند واملمكنات أيضا قد تدخل يف الربهان، على النحو الذي. الواجبات تدخل يف الربهان ونعلم أن

يف الكل، فال يعترب فيها حاهلا يف نفسها؛  وأما اجلدليات فتكون صادقة يف الكل، وتكون كاذبة. كالمنا يف الربهان
كاذبة يف الكل، وتكون صادقة يف األكثر، فال يلتفت إىل ذلك، بل  والسوفسطائية تكون. بل الشهرة أو التسليم
 .ة، فتكون مشبهة بأوىل أو مشهوريدعى من أمرها من أولية أو شهر ألا تكون خالف ما

كاذبة  فيها أن تكون مظنونة ومشهورة يف باديء الرأي، وإن مل تكن مشهورة حقيقة، فرمبا كانت واخلطابيات يعترب
ورمبا كانت غري مشهورة يف  مطلقة، ورمبا كانت صادقة، كما أن الصادقة رمبا كانت مشهورة يف باديء الرأي،

خميلة، كانت صادقة أو كاذبة يف الكل أو ال يف الكل إذا  منا يلتفت فيها إىل أن تكونوالشعريات إ. باديء الرأي
 انفعاال حنو انقباض أو انبساط، ال ألا صدقت بشيء منها، بل من جهة حركة ختييلية كانت النفس تنفعل عنها

مسع الثناء على مجيل كان  مباتعرض هلا عندها، كمن إذا مسع قول قائل العسل إنه مرة مقيئة امشأز عن تناوله، ور
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ال حيرك منه شيئا؛ فإذا مسع الشعر املوزون هاج ختيله  يعرفه مجيال، أو الذم لقبيح كان يعرفه قبيحا، وكان التصديق
 . موجب ختيله كطاعة للتخيل ال للصدق فانبعث نزاعه أو نفوره إىل

ق، وكان علما بصورة ما، تلك الصورة تتكثر القياس جزءا من املنط إنه ملا كان علم: بل نرجع من رأس، ونقول
أقسام  مادا تتغري وتتكثر، فيصري إحدى الصنايع اخلمس، مل يكن لنا سبيل إىل معرفة أصناف وتتغري ألجل أن

. قياس، فقدم النظر يف صورة القياس االختالف إال بعد معرفة الصورة اجلامعة لألصناف، وهي صورة القياس مبا هو

تقدم معرفة ما القياس املؤلف منه، فقدم النظر يف بسائط القياس،   سبيل إىل معرفة القياس إال بعدمث مل يكن لنا
 فبدىء باملفردات، فمال. القضايا، وبسائطه البعيدة اليت هي بسائط بسائطه هي املفردات وبسائطه القريبة هي

فلما عرف ذلك  .لصدق والكذبأحصيت وعلمت، تلى ذلك النظر يف التأليف األول منها الذي يكون فيه ا
 . وفصل، شرع يف تعليم القياس

   
كل  وكل صنعة فإا تتعلق مبادة وصورة، وحبسب اختالف. االستدالل صنعة ما، تؤدي إىل غرض إن: ونقول

تكن املادة فاضلة، كما يتفق أن  فرمبا كانت الصورة فاضلة، ومل. واحدمن املادة والصورة خيتلف املصنوع يف الصنعة
الشكل والرسم، وال يغين ذلك، زوال يبلغ به الغرض  يبىن البيت من خشب خنر وطني سبخ، مث يوىف جقه من

ورمبا كانت املادة فاضلة، لكن الصوزرة غري فاضلة، كما يتفق . رداءة مادته األقصى من االنتفاع به، والسبب فيه
فائدة   ووضعه وهندامه وشكله، فيعدمبيت من خشب صلب وحجارة صلبة بناء غري حمكم يف تركيبه أن يبىن

االستدالل يدخله الفساد من أحد  فكذلك. ورمبا اجتمع األمران مجيعا. استجادة خشبه وحجارته الستفساد صورته
وثيق، أي غري حق، وغري بني، وعلى غري ما جيب أن يكون،  إما من جهة أن يكون ما يؤلف عنه غري: وجوه ثالثة

فاضل مل يغن يف التوصل اىل الغرض؛ وإما من جهةو أن نفس التأليف ليس   ورصففإن أوقع عليه تأليف حسن
 وكما أن. وإما الجتماع الشيئني مجيعا. وإن كان ما عنه التأليف فاضال حقا. إىل الغرض يوجب شوق الذهن

سطة، وأيها واهية؛ وأيها متو الصانع يلزمه أن يعرف أي الصور نافعة يف غرضه، وأيها غري نافعة، وأي املواد حمكمة،
والغرض يف حصول . وعقيمها، وحال ما عنه التأليف كذلك املستدل يلزمه أن يعرف حال التأليفات منتجها

ومادة القياس هي . واملؤدي املعتمد عليه هو القياس. على سبيل اكتساب االستدالل حصول علم أو تسليم أو ظن
 . وصورة القياس هي الرصف والتأليف الذي يقع فيها. يف حكم مصدقات سلف ا التصديق مصدقات أو أمور

إىل اهول نسبة خمصوصة؛  فأنت تعلم أنه ليس ميكن أن يكتسب العلم باهول من أي علم كان، بل بعلم له
فاملنطقي . تؤديك إىل أي مطلوب اتفق، بل تأليف خمصوص وتعلم أنه ليس أي تأليف اتفق يف املعلومات اليت عندك

وهي بأعياا أصناف القضايا، مث يعرف أن أي التأليفات يؤدي إىل أي مطلوب،  عرف أصناف املطالب،يلزمه أن ي
هلا من  وذلك. فإن القضايا تدخل يف تأليف تأليف حنو مطلوب معني. ما يؤدي إىل كل مطلوب معني ويعلم كل

حاهلا أوال، مث يعلم أن تلك  منوذلك هو الذي جيب أن يعلم . حيث هي قضايا مطلقة ليس يلتفت بعد إىل مادا
أجزائها حىت يؤدي فيما يؤدي إليه إىل يقني، وكيف يكون  القضايا كيف تكون مادا، أعين حال الصدق يف تأليف

وباجلملة . يشبه اليقني، وكيف يكون حىت يغلط، وكيف يكون حىت يوقع أغلب الظن حىت يؤدي إىل ظن قوي يكاد
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جنبة التصديق   مث ينظر أن األفضل واألبلغ يف كل باب ما هو، وليس يلزمه هذا يف.وكيف يكون حىت خييل القناعة،
أوىل مل تكتسب بروية، وإال ملاكان لنا  وإذ البد من مصدقات. فقط؛ بل ويف وجنبة التصور، وعلى هذا القياس بعينه

و احتيج يف كل مصدق به إىل فل. الثواين إال بتقدم تصديق األوائل سبيل إىل كسب الثواين؛ إذ كان ال وجه لكسب
التصديق ا  فبني أن تلك أوائل املواد القياسية، سواء أكان. غري اية، ومل يكن إىل قطعه سبيل أوائل، ذهب هذا إىل

بالغلط، أو بالظن، أو بالقبول من مظنون به  واقعا بأول العقل، أو باحلس، أو بالتجربة، أو بالتواتر، أو بالشهرة، أو
تعود مرة أخرى مواد لقياسات تكتسب ا مصدقات أخرى، وميضي  واملصدقات بالكسب قد. ا يقولالصواب فيم

 . يتناهى ذلك إىل ما عسى أن ال

ذلك أه االستدالل باحلقيقة إمنا يكون  والسبب احلقيقي يف. وقد جرت العادة بأن يسمى تعليم القياس علم التحليل
السبيل، أعين أن يكون القياس، ينعقد اتفاقا فيؤدي إىل نتيجة   ذلكوأما الذي يكون على غري. على مطلوب حمدود
أن  ومل جيمع هلا القياس، فهو شيء غري صناعي، وإمنا هو أمر خبيت؛ بل القياس الصناعي هو من النتائج مل تطلب،

نظرك نتيجة، فيكون  يكون لك غرض، فتطلب ما ينتجه أو تنتج مقابله، وما ينتج الشيء علة له من حيث هو
أن تفصلها بإدخال الوسيط كم ستعلمه من  حينئذ مبتديا من معلول إىل علة، ويكون مع ذلك نظرك يف مجلة تطلب

 .إىل كثرة، ويطلب له مباديء كثرية ويكون نظرك مبتديا من واحد حيلله. أجزائها
   

كتاب التحليل  هذا الكتابفسمي . النوع من النظر يسمى التحليل بالعكس، كما أن مقابله يسمى التركيب وهذا
على صحة هذا القول أنك ستعلم عن  والدليل. بالعكس هلذا الوجه، ال لوجوه خيترعها قوم بالتكلف املشتط فيه

قياسا بعد أن يوضع نفس مطلوب ما ويقايس به أجزاء  قريب أن مجيع ما يسمى قياسا يف هذا الكتاب إمنا مسي
وذلك ال يتعني إال وقد يعني .  واألوسط، واألكرب، والصغرى، والكربىاألصغر، القول الناتج إياه، حىت يتعني

هذه األجزاء،  وإنه إن كان قول ينتج شيئا، ولكن ليس ينتج ما جيعل أجزاؤه بالقياس إليه. كما ستعلم املطلوب
 . أعين الصغرى والكربى واألصغر واألوسط واألكرب، مل يسم ذلك قياسا

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 ن املنطق آلة يف العلوم احلكميةيف أ

  ال يستغىن عنها

كيف يقع فيه، وسلف لك مجلة أن املنطق كيف  قد كان سلف لك الوقوف على موضوع املنطق، وبيان أن الغلط
ال تناقض بلني من جيعله جزءا، وبني من حيعله آلة، فإنه إذا أخذ  يكون جزءا للحكمة، وكيف يكون آاللة، وأن

هو أحد املوجودات، وكانت الفلسفة واقعة علة ما هو علم باملوجودات كيف كانت،   حيثموضوع املنطق من
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ا اهول أو  املنطيق جزءا من الفلسفة يعرف أحوال موجودات ما حاهلا وطبيعتها أن يعرف كيف يكتسب كان
قوم إياه، فهو نظر ما أو أمر م. ذايت له فمن حيث أن هذه احلال أمر خاص لبعض املوجودات، أو عارض. يعني فيه

 .علم ما من املعلوم يف املوجود من حيث هو موجود ما حبال، فهو

تعني يف معرفة أمور أخرى، فتكون هذه املعرفة اليت  ولكن ملا عرض ثانيا أن كانت هذه املعرفة من أمر هذا املوجود
فكوا معرفة جبزء من .  أخرىأخرى، بل جل الغرض فيها معونتها يف معرفة هي بنفسها معرفة ما، آلة ملعرفة

ولتكن  كوا جزءا من الفلسفة، وكوا معرفة جبزء من املوجودات من حيث تعني يف معرفة أخرى، املوجودات، هو
جزءا من الشيء الذي هو آلة له  فكون املنطق جزءا يكون أعم من كونه آلة، وليس هو. تلك املعونة هو كونه آلة

باملنطق وتوزن بعبارة؛ بل هو جزء من العلم املطلق الذي يعم  ه، وهي العلوم اليت تكالفإنه ليس جزءا ملا هو آلة ل
منطقا هو من حيث هو آلة، ومن حيث هو آلة قد حيمل عليه أيضا معىن أعم من اآللة؛  وكونه. هذه العلوم كلها

جزءا وكونه آلة  اق كونهوليس افتر. أن اإلنسان من حيث هو إنسان قد حيمل عليه احليوان، ويقال أنه حي كما
فإن كل ما هو آلة لعلوم كذا فهو جزء . أعم افتراقا مبعنيني متباينني على اإلطالق، بل معنيني أحدمها أحص واآلخر

وإن كان ما قاله فاضل املتأخرين يف نصرة من رأى أن . أن يتصور من العلم املطلق، وليس ينعكس، فهكذا جيب
 . ما ميكن أن يقال فيهجبزء، هو أمت املنطق آلة، وليس

فإن املعرفة قد تعني يف معرفة أخرى على أن تكون مادة، وتعني على أن  وليس كل معونة،. وأما كونه آلة فآلنه يعني
فانا . جزءا أو مادة وميزانا، وال تكون مادة البتة، وإن كان املعيار قد ميكن أن جيعل بوجه من الوجوه تكون مكياال،

فالنفس ليست مبتحركة؛ مل : ذلك، وانتجنا تحرك جسم، والنفس ليست جبسم، واقتصرنا علىكل م: إذا قلنا مثال
بوجه من الوجوه معينا يف هذا من حيث أنه مادة، بل من حيث هو  يكن ههنا مادة منطقية البتة، ومل يكن املنطق

 من الرسوم، فكان املنطقوكذلك إن كان بدل هذا حد من احلدود، أو رسم . التأليف منتج مكيال يعرفنا أن هذا

هذا شكل منتج، ينتج  لكن: فإن تكلفت وقلت. ينفع يف أن يكال به هذه ويوزن، وال ينفع يف أنه جزء منه البتة
لكن . املقدمة املنطقية جزءا من مجلة القول سلب املتحرك عن النفس، حىت حاولت أن تتم به الكالم، صارت

هو أيضا آلة، ليس على أن يصري جزء مادة على هذه الصفة، أعين الوجه  غرضنا يف االعتراف بأن املنطق جزء، كما
أن نصرح  فإنا إذا علمنا املنطق، مل حيوج يف كل قياس نعمله. على أن هذا متزن باملنطق مكيل به الذي يدخل فيه

لم يف أنفسنا أنه إذا جاء تأليف نع بالفعل بأنه متزن مطلق، حىت يكون ذلك مصرحا به، وجزءا من القول املنتج، بل
ضرب زيد، اقتصر على هذا : كما أن النحوي إذا قال. واقتصرنا عليه منتج، أو حد نعلم يف أنفسنا أنه حد انتجنا

 وزيد مرفوع بأنه فاعل؛ بل يعلم هذا ويستغين عن ذكره عند استعمال ما: حيسن أن يقول اللفظ يف غرضه، ومل

 . علم هذا ألجله
   

أن كثريا من  نعم.  العلوم على أن يؤخذ مادة فيها من حيث مطالبها مطالب غري منطقيةليس معينا يف فاملنطق
لكن مطالبها تكون منطقية، مثل أنه،  األصول اليت يف اجلدل، أو يف اخلطابة، ويف الشعر، تؤخذ مقدمات، وقياسات

املطالب منطقية تجعل فإن هذه . بظلم، وما أشبه ذلك هل هذا الشيء أفضل أو غريه، وهل هذا ظلم أو ليس
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 .إثباا، وليس كالمنا يف أمثال هذه املطالب مقدمات ما منطقية مواد يف

بعض املواضع إذا مل يوثق بذكر املتعلم ما علمه من ذلك املعيار يف املنطق، فيكون  ورمبا أدخل املنطق أيضا كاجلزء يف
يف كالمه لداع ما  غريبا من اإلعراب أو اللغةكما أن النحوي أو اللغوي إذا استعمل . على سبيل التذكري ذلك

. إشارته إىل وجهه استعماال ملقدمة حنوية أو لغوية فخشي أن ال ينتبه له السامع مل يقْبح أن يشري إىل وجهه، فتصري

املنطق وبني صناعة أخرى، وأكثر ذلك مع الفلسفة األوىل، فيكون بياا  ورمبا كانت مطالب مشتركة أيضا بني
. قياسات علمية الفلسفة األوىل، وبياا بوجه آخر، أو على سبيل الوضع، يف املنطق، فتستعمل مواد يف قق يفاحمل

إيرادها على سبيل إيراد ما هو مستغىن  فإن التفت إليها من حيث تعلمت يف املنطق، كان على سبيل التذكري، وكان
ملا كان : ومثال هذا ما قيل. عة إذا استعلمت يف علومأوصوال موضو وإن التفّت إليها من جهة أنفسها، كانت. عنه

أن ينظر  بأمور ذوات مبادئ، وكلن العلم بذوات املبادئ إمنا يستفاد من العلم باملبادئ، فيجب العلم الطبيعي علما
باحلقيقة يف الربهان، وأيضا فإمنا تتحقق  فإن املقدمة الكربى مما يعلم يف الفن املُشتمل على تعليم. أوال يف املبادئ

وضع وخطاب متالمع من لن يسمع باملنطق ومل يعلمه، كانت هذه  صناعة الفلسفة األوىل، فإن أوردت على أا
 الطبيعي من صاحب الفلسفة األوىل، ويضعها وضعا يف علمه، كما هو احلال يف أكثر مبادئ مقدمة وضعية، يتقلدها

احلقيقة، فال موقع له إال موقع   مفروغ منه يف املنطق، معتقد فيهالعلوم، وإن كان ذكرها وإيرادها على أا شيء
القياس أنه ناتج، الفاعل أن رفع؛ إذ كان إمنا يعلم،  الذي من حقه أن ال يذكر وال يورد، كما ال يذكر حال

الظن  ا يغلب عليهومعيارا، ال داخال يف الكيل واملعيار؛ بل إمنا أورد أمثال ذلك تذكريا مل ليستعمل يف العلوم مكياال
يعلم ويعترب وجوده فيما يتعلم من  وحق هذا أن. بأنه ليس من املباحث املنطقية اليت تثبت يف الذهن الئحا كل وقت

 . غري تصريح به، فإنه صرح به على سبيل تذكري

ذ ذكر فيها وبرمانيدس هي منطقية؛ إ وأما ما ظنه فاضل املتأخرين من أن املقدمات املستعملة يف مناقضة مالسيس
فإن النظر يف الكم وما يلحق الكم . أوال وما أشبه ذلك، فقد زل الكم والتناهي، وأن التناهي للكم بذاته أو لغريه

أنه  فاملنطق معني على سبيل أنه ميزان، ال على سبيل. فرغنا من هذا يف بياننا لقاطيغورياس وقد. ليس نظر منطقي
يف بعض على سبيل أن املطلوب  وأما سائر العلوم األخرى فيعني بعضها. كذاوإمنا هو منطق ألنه ه. داخل يف الوزن

فإن أوجب موجب أن ال يتناول بلفظة الفلسفة كل . التعيني يف هذا املُعني يصري مقدمة ومادة للمعان ال على سبيل
يف كل علوم أخرى، مبا هو علم مقصود لذاته وعلم باملوجودات وال من حيث تعني  ما هو علم مبوجود؛ بل خيضها

 .لكنه كالتكلف املستغىن عنه. أن جيعل املنطق آلة ال جزءا كان له

 وقد بلغ به هذا. فلذلك حق للفاضل املتأخر أن يفرط يف مدح املنطق. إدراك العلوم كلها واملنطق نعم العون يف

ولكين . الرئيس ألنه معيار ومكيال إن املنطق ليس حمله من العلوم األخرى حمل اخلادم؛ بل حمل: اإلفراط إىل أن قال
يرفعه، أو كونه معينا على سبيل أنه مادة يضعه؛ بل ما كان  ليس كون العلم معينا على سبيل أنه معيار: أقول

 فال حيق أن حياول إثبات رياسة املنطق على العلوم. أشرف وأعلى من املقصود لغريه مقصودا بنفسه يف كل شيء

املباحث الفكرية، فيجب  إن املنطق إن كان محتاجا إليه يف: أن جنيب من يسأل فيقوللكن بنا حاجة إىل . األخرى
هذا الكتاب الذي يف القياس محتاجا إىل معرفته ليعلم  أن يكون حمتاجا إليه يف تعلم صناعة املنطق نفسه، وأن يكون
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 يربهن على التعاليم ومل يكن يف هم يربهنون وال قانون عندهم، كأرمشيدس الذي مث ما بال قوم. به ما سلف قبله
 .السوفسطائيون املنطق حمصال؛ بل ههنا آخرون جدليون، وآخرون خطباء، وآخرون شعراء، وما شئت من زمانه

   
يعلم أن الزوايا الثالث  تعليم هو إفادة العلم مبا هو من شأنه أن جيهل، كمن: إن التعليم على وجهني: أوال فنقول

التذكري فأن جيعل األمر الذي ال جيهل إذا أخطر بالبال  أما. وتعليم هو تذكري وإعداد. متنيمن املثلث مساوية لقائ
خاطرا بالبال هو جمهول من حيث هو ليس علما بالفعل التام؛ بل هو علم بالقوة  فإن الذي ليس. خمطرا بالبال

وأما اإلعداد فأن  .فهذا هو التذكري. من الفعل، وأقرب من قوة الذي إذا أخطر بالبال أمكن أن يتشكل فيه القريبة
مل يفد إال العلم به نفسه؛ وإذا أخطر بالبال يف  مل خيطر معه بالبال أمور جتري جمراه، يكون كل واحد منها إذا علم

فيكون ال بد من أعداد تلك الكثرة ملا يراد من التعليم املتوقع . علما مل يكن جماورة اآلخر يوقع منهما أن يفيدا
. التعليم هو هذا فضرب من. فليس كون الشيء بالبال وحده هو كونه خمطرا بالبال مع غريه. اورةا بإيقاع

متسق يبعد أن يقع يف منطه غلط، ومنه  فمنه قسم متصل: وذلك أيضا قسمني. وضرب من التعليم هو ما قلناه قبل
ومثال . ه قلة وقوع االختالف فيهوعالمت. احلساب واهلندسة ومثال األول ما نتعلمه يف علوم. قسم ليس كذلك

 . الطبيعيني، وعالمته كثرة وقوع االختالف فيه الثاين ما نتعلمه يف علوم

 املنطق منها ما تعليمه على سبيل التذكري واإلعداد، ومنها ما هو على سبيل الوضع، مث إن األمور اليت تعلم يف علم

قاطيغورياس أنه إما وضع وإما  أن يكون ظنك بأكثر ما يفولذلك حيب . ومنها ما هو على سبيل النتاج واالحتجاج
باري إرمينياس أكثره تذكري وإعداد، وبعضه احتجاج  تذكري وإعداد على أنه ليس علما منطقيا يف احلقيقة، وما

تذكري ومن تعليم أمور ال يقع فيها اختالف إذا فهمت على وجهها ألا من  وما بعد ذلك مخلط من. واستدالل
فلذلك ال حاجة إىل  .واملنطق، فإن أكثر احلاجة إليه فيما كان من التعليم على وجه القسم اآلخر. املتسق القسم

واإلعداد حيتاج إليه يف اجلزء الذي على سبيل  مجيع املنطق يف مجيع املنطق؛ بل اجلزء الذي على سبيل التذكري
. رب به اجلزء الذي على سبيل االحتجاج والكسبالتذكري واإلعداد يعت الكسب، حىت يكون اجلزء الذي على سبيل

االختالف  والذي يتوهم من وقوع. سبيل االحتجاج مما يقل وقوع االختالف فيه عند احلقيقة ويكون اجلزء الذي
غرض آخر، لو اجتمعوا على  فيه فإمنا هو بسبب األلفاظ، ووقوع االختالف يف معانيها، وذهاب كل فرقة إىل

 . منطقي دخيل يف املنطق وهو كالم غري. تنازعوا يف أكثر األمرالغرض الواحد ملا 

فإن املنطقي أيضا إذا . املنطقي، وأن خيطب غري املنطقي ومع ذلك فال ننكر أن يربهن غري املنطقي، وأن جيادل غري
 له استعمال هذهنفس معرفته ذه القوانني كثري نفع ما مل حيدث له ارتياض ومترن يصري  تعلم هذه الصنائع مل تنفعه

استعماال بالغا إال بعد التمرن  ملكة، كما أن النحوي إذا تعلم النحو مل ينفعه العلم بالنحو يف أن يستعمل النحو
معرفة القوانني، ويف اجلدل، ويف غري ذلك، إال أا تكون  وقد حتصل ملكة يف النحو من غري. واكتساب امللكة

فلو . ألم كانوا معولني على امللكة.  زالت امللكة النحوية عن العربوتفسد كما ولذلك جيوز أن تزول. ناقصة
فليس سواء . ما وقع هلم مع امللكة قوانني تصدر أفعال امللكة عن امللكة وعناه، كانت معريات، ما كان يقع كانت

فعل، والذي له ملكة املواد يرجع إليها فيما ي من له ملكة وعلم جبميع قوانني تلك امللكة ممثلة لعقله مرتوعة عن
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فإذن ال . األوىل أن تكون الصناعة حمصلة مث تكتسب امللكة على قوانينها ساذجة ال تدعمها معرفة بالقوانني؛ بل
 .املنطق ملن أراد أن يستظهر، وال يعول على ملكة غري صناعية غُنية عن

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف املقدمات وأجزائها

  جياب والسلبويف املقول على الكل باإل

الذي يسمى حدا ملقدمة، وما املقول على الكل باإلجياب والسلب، وما املقول  جيب أن نبني ما املقدمة، وما الشيء
القياسات، وتعرف ما  البعض، وما القياس، وما الكامل منه وما غري الكامل منه، مث بعد ذلك نشرع يف تنويع على

 .يلحقها من االعتبارات
   

. كان مقدمة فإنه إذا جعل جزء من قياس. ي كان يسمى يف كتاب باري إرمينياس قوال جازما وقضيةالذ فالشيء

اعتبار عرضي، حىت لو تومهنا املقدمة  وليس هذا فصال يلحق باملقدمة؛ بل. فاملقدمة قول جازم جعل جزء قياس
، فساد اللون املوجود يف حد البياض إذا ذاا وال كوا قوال جازما نفسها زال عنها أا جزء قياس مل جيب أن تفسد

جبنسيتها، وتزول من  فإنه وإن كان فصول اجلواهر قد يظن ا أا معاين تلحق. مفرقا للبصر قد زال توهم أن كونه
الظن املظنون به يف اجلواهر مما فيه وضع نظر،  على أن. غري فساد طبيعة جنسيتها، فال يظن ذلك بفصول األعراض

فيجب أن حيقق . القضايا حمصورة ومهملة وشخصية، كذلك املقدمات وكما أن.  املوضع الالئق بهوسينكشف يف
 جيب أن نعلم: آ، فيجب أن حنققه أوال فنقول" فاحملصور الذي هو موجب كلي كقولنا كل ب .حال حمصور حمصور

كل إنسان، أنه : قولنا س معىنفلي. كل كذا هو كذا، هو أنه واحد واحد ال الكل مجلة وال الكلى: أن معىن قولنا
فإنه ليس احلكم على اجلملة . حىت ال يشذ شيء كل الناس مجلة، وال اإلنسان الكلى، بل إن كل واحد واحد منهم

وال احلكم على اإلنسان الكلي من حيث . اجلملة ما ليس يقال على األفراد فرمبا قيل على. هو احلكم على األفراد
 لى اجلزئيات كما علمت فيما سلف، بل هذا احلكم هو على واحد واحد منيكون حكما ع هو كلي جيب أن

كل : ليس معىن قولنا مث جيب أن نعلم أنه. اجلزئيات الشخصية أو النوعية والشخصية معا إن كان املعىن جنسيا
هو كل أبيض، ليس معناه كل ما : كقولنا واحد واحد مما هو كذا، معناه كل واحد مما كذا من حيث هو كذا،

بأنه أبيض، وكل شيء يقال له أبيض كان ذلك لشيء أبيض  أبيض من حيث هو أيبيض فقط، بل كان ما يوصف
أبيض، أو كان شيئا موصوفا بأنه أبيض وله حقيقة أخرى، كإنسان أو خشبة  بأنه نفس األبيض من حيث هو

فإن . دائما هو موصوف بأنه أبيضكل أبيض، ليس معناه كل ما : وأيضا جيب أن نعلم أن قولنا. بالبياض موصوفني
: فقولنا. وقتا ما، ومن األبيض دائما فإن األبيض، أعم من األبيض. كل أبيض، أعم من قولنا كل أبيض دائما: قولنا
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دائما أو غري دائم كان موضوعا لألبيض موصوفا به أو كان نفس  كل أبيض، معناه كل واحد مما يوصف بأنه أبيض
كل أبيض، ال يفهم منه البتة أنه كل ما يصح أن : فإن قولنا. صفة اإلمكان والصحة توهذه الصفة ليس. األبيض
بعد أن يكون  أبيض، بل كل ما هو موصوف بالفعل بأنه أبيض كان وقتا ما، غري ميعن أو معينا أو دائما يكون
 .بالفعل

 حيث هو موجود يف األعيان كقولك املوضوع ملتفتا إليه من وهذا الفعل فعل الوجود يف األعيان فقط، فرمبا مل يكن
مثلثة، وال الصفة هي أن يكون للشيء وهو موجود، بل من حيث هو معقول  كل كرة حتيط بذي عشرين قاعدة

: قولك فيكون. بالصفة على أن العقل يصفه بأن وجوده بالفعل يكون كذا، سواء وجد أم مل يوجد بالفعل موصوف

دائما، أو يف وقت أي وقت  د العقل بأن جيعل وجوده بالفعل أنه أبيضكل أبيض، معناه كل واحد، مما يوصف عن
 . فهذا جانب املوضوع. كان
   

فينبغي أن نتلكم  أما املوجبة الكلية املطلقة. إن ههنا موجبات مطلقة، وضرورية، وممكنة: احملمول فيقول وأما جانب
: فنقول. كلها موجبات، واألحوال فيها خمتلفة الإن ههنا أقوا: فيها، ونعرف الفرق بنب املطلق والضروري، فنقول

كل بياض لون، وكل إنسان حي، ونعين ال أن كل واحد مما هو : ونقول إن اهللا حي، أي دائما مل يزل وال يزال،
 إن كل ما يوصف بأنه: يزال كذلك، أو كل إنسان حي مل يزل وال يزال كذلك، بل إمنا نقول بياض لون مل يزل وال

فإنه ليس مل . له إنسان وكذلك كل واحد مما يقال.  له إنه بياض، فإنه مادام ذاته موجودة فهو لونبياض، ويقال
إن كل متحرك جسم، ولسنا نعين أن كل واحد مما  :ونقول. يزل وال يزال حيوانا؛ بل مادام ذاته وجوهره موجودا

والفرق بني . نه جسم ما دام ذاته موجودابل وإن مل يتحرك، إمنا نعين أ يتحرك فإمنا هو جسم ما دام يتحرك فقط،
وههنا يفترق . بياضا مادام: ما دام ذاته موجودا، وبني قولنا: قبله أن هناك ال يفترق احلال بني قولنا هذا وبني الذي
كل أبيض فله : ونقول. مادام متحركا: قولنا كل موصوف بأنه متحرك مادام ذاته موجودا، وبني: احلال بني قولنا

يقال له أبيض، فما دام ذاته موجودا، فهو ذو لون مفرق للبصر؛ بل  ق للبصر، وال نعين أن كل واحد ممالوم مفر
ذا  وحينئذ ال يوصف. وأما الذي يوصف بأنه أبيض إذا زال عنه أنه أبيض مل تبطل ذاته. أبيض مادام موصوفا بأنه

أنه مادام موجودا أو مادام منتقال  رِميسني، وال نعينكل منتقل من الري إىل بغداد فإنه يبلغ مثر قَ: ونقول. الوصف،
كل حجر فإنه ساكن، فإن هذا جيوز أن : ونقول. بأنه يبلغ قرميسني إىل بغداد، بل أنه له وقت ال حمالة يوصف فيها

 يف ال بد من أن يكون وقتا ما، وجيوز مع ذلك أن يكون دائما. وجد، وجيوز أن يكون وقتا ما يكونه له دائما ما
كل مستيقظ فإنه : ونقول. ما فال يكون يف كل وقت، إمنا هو وقت. بعضه، ما دام ذاته موجودا، اتفاقا ال ضرورة

يكون نائما ال حمالة؛ وكل مستنشق فإنه نافخ، ونعين كل  نائم، مبعىن كل واحد مما يوصف بأنه مستيقظ فإنه وقتا ما
ودا، أو مادام مستنشقا، بل له وقت هو موصوف بأنه فيه ليس ما دام ذاته موج موصوف بأنه مستنشق فإنه نافخ

وقتا ما بأنه  وكذلك كان مولودا فإن له وجودا يف الرحم، أي كل شيء موصوف بأنه مولود فهو موصوف نافخ؛
يف الرحم، و أن كل موصوف بأنه  إن كل مولود فله وجود: وأنت تعلم أن قولك. يف الرحم ليس مادام موجودا

: فإن قولك. موصوف عندما هو مولود بأنه يف الرحم وليس هذا أنه. وف وقتا ما بأنه يف الرحممولود فهو موص
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بشرط كونه مولودا، أو ال بشرط : هو موصوف بأنه مولود، أعم من قولك كل مولود هو كذا، الذي معناه كل ما
: كقولك ت وقتا متعينا فيه،ومن هذه ما يكون الوق. من أنه حني ما هو مولود أو حينا آخر كونه مولودا، وأعم

 .االستنشاق اإلنسان يوجد له: القمر يوجد له كسوف؛ وقد يكون الوقت وقتا غري متعني، كقولك

ليس هكذا؛ بل قولك كل مستيقظ نائم  :فإن قال قائل. وهذه كلها تشترك يف أن احملمول يوجب فيها للموضوع
إن كل منتقل إىل بغداد : وكذلك جيب أن نقول. يقظته إن كل مستيقظ نائم يف غري وقت: كاذب، إال أن نقول

فتكون هذه . مسافته، وإن كل مولود فهو موصوف بأنه يف الرحم قبل والدته فهو بالغ قرميسني يف نصف قطعه
    :فاجلواب عن هذا من وجهني. تصدق بشريطة تزاد املقدمات إمنا

موصوف بأنه يف   موصوف بأنه يف الرحم قبل والدته، فهوأن كل نائم يف وقت كذا فهو نائم وقتا ما، وكل أحدمها،
فإن وجود الشيء . ال حمالة وقتا ما الرحم وقتا ما، وكل بالغ قرميسني يف نصف قطع مسافته فهو بالغ قرميسني

وذلك أنه . له يف الوقت، خيتلف يف أشياء ويتفق يف شيء للشيء فيما مضى، ووجوده له فيما يستقبل، ووجوده
فكذلك وجود البلوغ أو النوم للشيء، معىن يعم يف . وجوده له ويف نسبته إليه  األزمان ويتفق يف أنهخيتلف يف

ليعني شيئا من  وليس هو محل إجياب. وجوده له فيما مضى، ووجوده له فيما يستقبل ووجوده له يف احلال الذهن
إجياب يف املاضي، وإجياب يف املستقبل؛ : امأقس ذلك بعينه؛ بل هو محل إجياب ألجل هذه النسبة، مث يصري له ثالثة

 فإذا أضفنا إليها الصغريات. املقدمات اليت انتزعناها من املقدمات الزمانية صحيحة فبني إذن، أن. وإجياب يف احلال

اإلطالق، أي بال زيادة شرط،  كل مستيقظ نائم يف وقت كذا، وكل نائم يف وقت كذا، فهو نائم على: فقلنا مثال
 . وتشترك يف أن فيها محال موجبا فتكون قضايا صحيحة،. ن كل مستيقظ فإنه نائمأ: أنتج

فإن كل منتقل إىل . فهو أيضا تصحيح ملال ذهبنا إليه. ما جعلتموه واجلواب الثاين هو أنا نساعد، فنجعلُ احملمول
أن   بغداد، اللهم إالوليس ذلك مادام منتقال إىل. بأنه بالغ قرميسني يف نصف قط مسافته بغداد فهو موصوف

بغداد، هو يف نصف مسافته،  إن كل منتقل إىل: إن هذا الشرط جيب أن يكون يف جانب املوضوع، فيقال: يقولوا
هكذا قلنا، ليس كالمنا يف أن هذا صحيح : فإن قالوا .فهو بالغ قرميسني، وكل مولود قبل أن يولد فهو يف الرحم

وهذه الزوائد مقرونة باحملمول فلنجعل : األول غري صحيح، بل كالمناكان  أوفاسد، وليس إذا كان هذا صحيحا
ال يحمل  إىل بغداد موضوع مسألتنا ولننظر هل حيمل عليه، أنه بالغ قرميسني يف نصف مسافته، أو زيد املنتقل

لغ قرميسني يف بغداد مسلوبا عنه أنه با فإن كان ال يحمل عليه، فيكون مسلوبا عنه، فيكون زيد املنتقل إىل. عليه
وليس هذا مسلوبا عنه دائما وال . دائما، أو مادام منتقال إىل بغداد فإما أن يكون هذا السلب عنه. نصف مسافته

مينع إطالق  فإذن انتفاؤه يف بعض وقت انتقاله، ال. بغداد؛ بل يف بعض زمان كونه منتقال إىل بغداد مادام منتقال إىل
واإلجياب ال خيتلفان من حيث النسبة  ت ال مينع إطالق اإلجياب، فإن السلبفكذلك وجوده يف بعض الوق. السلب

فاحلق أذن، . بل خيتلفان يف أن أحدمها يوجب واآلخر يرفع الت يتكون فيها قضيته، ويكون فيها حممول وموضوع؛
  الوقتإجيابه، وأن القضايا نفس السلب واإلجياب فيها ال يتناقض مامل يشترط أن هذا يصدق سلبه ويصدق

 .واحلال

وليس ذلك خالفا حقيقيا؛ بل خالفا يف . املطلقة قد وقع خالف بني املتقدمني يف معىن القضية: وإذا تقرر هذا فنقول
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اإلطالق يعىن به حال القضية من حيث أن فيها حكما، أي سلبا أو إجيابا،  فذهب فريق إىل أن. استعمال اللفظ
أي  ميع وجوه التخصيصي املذكورة، غري ملتفت فيه إىل أن ذلك علىيكون ذلك احلكم عاما جل كيف كان، حبيث

اإلطالق يعىن به حال القضية  وذهب فريق إىل أن. األقسام املذكورة بعد أن ال يشترط فيها ضرورة أو ال ضرورة
بشرط أن ال يكون مادام ذات املوصوف باملوضوع  من حيث إن فيها حكما، أي سلبا أو إجيابا، يكون موجودا

 .ذا املعىن أخص من املطلق باملعين األول موجودا؛ بل ما خالف هذا، فيكون املطلق
   

فإنه وإن أورد يف  .اليت تورد يف التعليم األول تغلب الظن على أن الغرض ما ذهب إليه الفريق األول واألمثلة
ة مبثال من مجلة املطلقات يف دعوى جزائي مواضع، أمثلة يصدق فيها اسلب واإلجياب معا، فذلك على سبيل إبانة

آ معناه كل واحد واحد مما يوصف ويفرض أنه " كل ب: أن قولنا فقد بان من هذا. مثله ال يستمر احلكم الكلي
 .فإنه موصوف أيضا بأنه آ من غري أن يلتفت إىل مىت ذلك، ومن أي األقسام كان. دائم ، دائما أو غري" بالفعل ب

أحدها : إمنا عرفوا ثالثة أقسام  هو كونه مطلقا، لكن مل يعرفوا هذه األقسام كلها؛ بلفقوم جعلوا كونه ذه الصفة،
كل ب آ : فيكون قولنا. ، والثالث مادام موصوفا بأنه آ"ب أن يكون ب هو آ دائما، والثاين مادام موصوفا بأنه

  التثليث فقط، وإما على أعتبارفيكون العموم إما على أعتبار هذا. وهو يعملها كلها يتضمن هذه األقسام الثالثة

وسيتضح . احلمل فيه دائما األقسام اليت ذكرنا، واخلصوص حبسب قسمني حىت يكون املطلق باملعىن اخلاص ما ليس
 .لك حتقيق القول يف أقسام الضرورة بعد

  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف اجلهات

  أعين اإلطالق والضرورة واإلمكان واالمتناع

قال بعضهم، إن كوا مطلقة هو أن حتذف اجلهة عنها قوال وتصورا : املطلقة فنقول فهم يف أمرلنعد تقرير خال
حيوان؛ وإن كان حقيقة  كل إنسان: مبعىن أنه ال يلتفت إىل اجلهة اليت جتب هلا يف التصور، حىت أن قولنا حذفا،

لتفت إىل ذلك؛ بل إىل ما تشارك فيه هذه موجودة فال ي احلال فيه أن احليوان موجود ملكل ما هو إنسان مادام ذاته
ومن حيث . فهو من حيث أنه موجود فقط فهي موجبة مطلقة. موجود لإلنسان القضية غريها، وهو أن احليوان

 كل مستيقظ نائم، أو كل حيوان متنفس، فإنه جيب: وكذلك قوهلم. أخص، وهو أا ضرورية التخصيص فهي أمر

ذاته موجدا؛ بل من حيث هو  الضرورة من حيث أنه كذلك وقتا ما ال دائما ما دامأن ال يلتفت فيه إىل ما يقابل 
وقوم جيعلون املطلق من ذلك ما ال . من الضروري فيكون املطلق أعم. موجود من غري زيادة جهة تقال أو تتصور

ون ةاحلمل وقتا ما ال جيب ذلك يف كل واحد وإن اتفق يف ابعض؛ بل ما يك أو ما. يكون احلمول موجودا فيه دائما
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حاصلة  وقوم جيعلون املطلق ما كان موضوعاته. أن يكون مادام ذات املوصوف باملوضوع موجودا أو ما ال جيب
فتكون الكلية . يف زمان ما كل أبيض، معناه أن كل أبيض موجود بالفعل: بالفعل يف زمان ما حىت يكون قولنا

الرأي الثاين معناه كل واحد واحد مما يوصف عند العقل  رناه؛ وعلىاملوجبة املطلقة على الرأي األول معناه ما ذك
 دائم، فهو موصوف بأنه آ وقتا ما ال حمالة، سواء كان معينا أو غري معني من غري وجود دائما أو غري" بالفعل أنه ب

.  ذلك الوقتبأم آ يف ، فإم موصوفون"دوام؛ وعلى الرأي الثالث أن كطل واحد من املوجودين يف وقت ما ب

إذا مل يصرح بالشرط املذكور كانوا " وثت ب فإن كل واحجد من املوجودين يف. وهذا الرأي الثالث سخيف خمتل
 .ذلك أعم من" ، وقولك كل ب"بعض ما يوصف بب

حمموالت ال تكون ضرورية وال أيضا  وههنا قضايا موضوعاا أمور ال يتلفت إىل وجودها، ومع ذلك حيمل عليها
كل دائرتني عرضيتني تتحركان دائما باخلالف على حمور : ما، كقوهلم  بل حيمل عليها بأا توجد ال حمالة وقتاممكنة؛

منطبقني ليس  فإن كوما ينطبقان أو. فإن هذه القضية ليست ضرورية. فإما تنطبقان وتنفصالن واحد إىل قطبيه
وال أيضا حني محل . يكون بالفعل وقتا تكون، بل جيب أندائما، وال أيضا من املمكنات اليت جيوز أن تكون أو ال 

ومع ذلك . عليها هذا احلمل باعتبار اإلمكان، وإن كان له مدخل إمكان فإمنا حيمل. عليها هذا احلمل يف هذا القول
ذه ليست ه فإذ. ذلك فيما وجد وقتا من الدوائر؛ بل ال يلتفت إىل وجودها؛ بل إىل ماهيتها فقط مله فال يعين أن

واملعلم . يكون املطلق ما ذهبوا إليه فبني أا تكون مطلقة، وال. ضرورية وال ممكنة من حيث النظر الذي نعتربه
من فرضه حماالت نذكرها يف خالل املباحث اليت حنن متوجهون  األول مينع من هذا الظن يف املطلق صراحا، ويلزم

 .باإلستقصاء إليها
   

القضية يف أن  آخر يف أمر اجلهات حىت التفت يف أمر الضرورة واإلمكان إىل أمرمن هذا املذهب مذهب  وقد نبع
كل حيوان إنسان ممكنا؛ : فكان قولنا .سورها يصدق ويكذب، وترك أمر احملمول باعتباره إىل املوصوفات باملوضوع

فتكون :. يوان إنسانكل ح"فحينئذ يصدق أن .فيه إال اإلنسان إذ كان ميكن أن يتوهم وقت من األوقات ال حيوان
. وقبل ذلك تكون مكنة إذا اعتربت من حيث كون هذا السور صادقا وقتا ما. صادقة هذه حينئذ مقدمة وجودية

أنواع  حاسب أن مقتضى هذا املثال غري ممكن فقد ميكن أن تطلب ذلك أمثلة من أمور أخرى من فإن حسب
 .األمور اليت ال اية هلا

فرضنا هذا األمر واقعا كان من حيث الوسر، وصدقه ليس واجبا أن  العتبار احلملي أنا لووالفرق بني هذا العتبار و
 فإنه مل. احلمل كان اإلنسان ضروريا لكل واحد من احليوانات املوجودين يف ذلك الوقت ومن حيث. يدوم صدقه

لكنا . إنسان نهيكن الشيء املوضوف ذلك الوقن بأنه حيوان جيوز أن يكون موجود الذات، وليس يوصف بأ
الضرورة واإلمكان إمنا هو حبسب مقايسة  سنوضح فيما يستقبل هذا الرأي النابع أيضا غري صواب، وأن االعتبار يف

وأما املذهبان األوالن فإنا ال . السور وليس ذلك حبسب السور ويدخل عليه بعد ذلك. حال احملمول واملوضوع
 .طلق أيهما أريد بعد أن حيفظ لكل اعتبارهحيوز أن يعىن بامل فإنه. نناقش فيهما بوجه

حيث هي أحكاما، ومن حيث هي قضيته يوجد فيها احلمل دائما أحكاما أخص، وكذلك من  ولنعلم أن للقضية من
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أن املطلقة حبسب  واألمثلة اليت تورد يف التعليم األول تدل على. يوجد فيها احلمل ال دائما أحكاما أخص حيث
وقد غلطوا، فإنا جند كليات يكون . ضرورية وقد زعم قوم أنه ال مقدمة كلية إال. عاميةاالصطالح األول هي ال

فإن ذلك كان من سوء . فال جيب أن يلتفت إىل ذلك. مر لك احلمل يف كل واحد من املوضوع ال دائما كما
" كل ب: إن قولنا: نقوللكن األوىل بنا اآلن هو أن نذكر الكلية املوجبة الضرورية، ف .فهمهم ملا يرتد بالضرورري

،فذلك "وقتا ما ب أو كان" كان دائما ب" بالضرورة، معناه كل واحد واحد مما يوصف بالفعل أنه موجود ب آ
مادام ذات هذا الذي يوصف بأنه  فقط وال وقتا معينا؛ بل" الشيء موصوف بأنه آ ال عندما يوصف بأنه ب

يكن دائما موجودا كواحد واحد من الناس فيكون  إن لكو. فإن كان دائما موجودا فيكون دائما. موجودا"ب
 فإن املوصوف بأنه -املعين الذي يف املوضوع مثل املوصوف بأنه إنسان مادام ذاته موجودا، سواء كان ذاته نفس

كما  ،"قد يكون موجود الذات وال يوصف بأنه ب"  أو كان املوصوف بأنه ب-إال نفس اإلنسان إنسان ليس شيئا
 .قبل هذامثلنا لك 

إن اهللا تعاىل حي : من ذلك أنا نقول: موضع إنا قد نستعمل الفظ الضرورة وهو الدوام يف: بل نعود فنقول
كل إنسان حيوان بالضرورة، ال أنه كذلك فيما مل يزل وال يزال، : ونقول .بالضرورة، أي دائما مل يزل وال يزال

إن  :ونقول. ا، أي مادام موصوفا مبا جعل منه موضوعاالشيء الذي يقال له إنه إنسان موجود ولكن مادام ذات
املقول عليه إنه متحرك موجودا؛  كل متحرك متغري بالضرورة، ال أنه دائم مل يزل وال يزوال وال أنه دائم مادام ذات

ل ك: موجودا أو كونه مقوال عليه إنه كذا واحدا، كما نقول وإن كان يتفق أن يكون دوام ذاته. بل مادام متحركا
كل متحرك فهو بالضرورة جسم، أي أنه كلما : ونقول. ودوام اتصافه باإلنسان واحد إنسان فإن دوام وجود ذاته

للشيء إنه ماشي  ونقول. عليه إنه متحرك كيف كان فهو مادام ذاته موجودا، وإن فارق احلركة فهو جسم يقال
إن القمر يوجد له الكسوف بالضرورة : ونقول .إنه ماشي بالضرورة مادام ماشيا، وال نقول ماشي بالضرورة وحده

فإن . له الكسوف مادام كاسفا بالضرورة فليس معناه ذلك املعىن وهذا إن صح عليه أنه يوجد. وقت كذا وكذا
وشرط الضرورة يف القول األول حصول وقت ". مادام الكسوف موجودا"الثاين هو  شرط الضرورة يف القول

بالضرورة،  كل إنسان فإنه يتنفس: ونقول. ومها وإن تالزما متخالفان. قابال للشمسفيه يف العقدة م يكون القمر
وهذه كلها . بالضرورة مادام متنفسا وإن الزمه ليس وقتا معينا، بل وقتا ال بد منه؛ وليس أيضا معىن هذا أنه يتنفس

 سلب عنه مادام ذات املقول عليه املرسل فيها هو الذي يقال فيه احملمول أو وإمنا الضروري. أقسام املطلق الكلي
 .والذي مل يزل وال يزال يدخل يف هذا. موجودا املوضوع

   
دائما أو غري " بأنه ب آ باإلمكان؛ ومعناه إما أن كل واحد مما يوصف" كل ب: املوجبة الكلية املمكنة فكقولنا وأما

فت إىل أنه سيوجد له ال حمالة وقتا ما، أو وال يلت دائم، فغري ضروري وجود آ وزال وجود آ له إذا مل يعترب شرط،
 وإما. أن يصاحبه دائما؛ وهذا املمكن مما يوصف بالفعل أعم من املطلق بالوجه الثاين جيوز أن ال يوجد البتة، أو جيوز

ذلك الوقت موجودا له  دائما أو غري دائم، فإنه يف أي وقت يفرض" أن كل واحد واحد مما يوصف بالفعل بأنه ب
يوجد فيه ذلك احلكم وأن ال يوجد، ليس  كون أي مستقبل خيصه، يفرض ذلك الوقت حبيث أنه جيوز أنفإنه ي
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املوضوعات موضوعات خمصوصة، وتكون املوضوعات اليت توصف  مستقبال إىل مبتدأ آن حمدود، حىت تكون حينئذ
، يشتمل على "كل ب:  يكون قولنافال. املستقبل املعترب مستقبل وقت معترب حمدود يف زمان معني، ويكون" بأا ب

 .يف كل زمان، وذلك خالف ما فرضناه" ما يوصف بأنه ب مجيع

 املمكن أن خيرج عنه املطلق، فال يكون جزئيا حتته، وزإن جاز أن يكون شخص حمدود وهذا املفهوم الثاين من

ذا املعىن؛ بل باإلمكان باملعىن  مكانفإن زيدا إذا قعد، فهو قاعد ال على الضرورة، وال أيضا باإل. يصدقان مجيعا فيه
وأما أنه ليس يف . دائم العدم مادام ذات املوضوع موجودا الذي قبله؛ إذ ليس هو هذا القعود دائم الوجود وال

احلالز  اإلمكان ذا املعىن يقتضي املستقبل وال يلتفت إىل احلال، وهذا ملتفت فيه إىل اإلمكان ذا املعىن، فألن
يعني؛ وال يكون أحد االعتبارين   القعود حبسب اعتبار املستقبل ممكنا، وحبسب اعتبار الوقت مطلقا، إذفيكون هذا

ميكن أن جيعل كونه غري مستحق أن يتعني له وقت بالضرورة  وقد. داخال يف اآلخر، أو مقوال عليه، وأإن تالزما
 فإن الشيء جيوز أن ال. وقتا ما، أو كالكسوفالقعود ليس كالتنفس أو كالرتع للموت  فإن. اعتبارا آخر لإلمكان

وعدم الضرورة اليت  فيجوز أن يكون عدم الضرورة املطلقة. يقعد البتة، وليس جيوز أن ال ينكسف القمر البتة
يدخل يف هذا اإلمكان من غري اعتبار املستقبل،  زيد قاعد،: فيكون قولنا. يقتضيها وقت ال حمالة هو معىن اإلمكان

وأما اإلمكان . اإلمكان؛ بل يف القسم األول الذي هو شيء غري ضروري دائم د يتنفس ال يدخل يف هذازي: وقولنا
 .املذكورين فيما أقدر، أحد القسمني لكن املستعمل،. غري ممتنع فيدخله كل شيء حىت الضروري الذي مبعىن

" املوجود"دة واحدة، جعل الضروري ما فمن شاء أن جيعل للضروري واملطلق طبائع ال تتداخل البتة، وال جتمع يف

ما ال جيب "، واملمكن "وجوده وقتا ما بعينه أو بغري عينه ال دائما ما جيب"مادام ذات املوضوع موجودا، واملطلق 
املطلق  دخل القسم املذكور من" ما ليس ضروريا حقيقيا"فأما إن جعل املمكن " وقت من األوقات وجوده وال سلبه
املشتركة بينه وبني املطلق الذي له  صارت املادة" ربا حبسب املستقبل يف أي وقت بعينه فرضمعت"فيه، وإن جعله 

يدخل فيه، بل صاحبه يف املادة؛ فكانت املادة مطلقة باعتبار  وقت ال بعينه، وإن مل يقل أحدمها على اآلخر، ومل
  ضرورة بوقت، انفرد املمكن عن املطلقاملمكن حبيث ال ضرورة فيه ال ضرورة دائمة، وال وإن أخذ. وممكنة باعتبار

ولك أن تنقله إىل . املوجب وكان مثالك إمنا هو يف الكلي. فقد عرفت الطريق يف تفهيم اجلهات. فلم يشركه بوجه
 . غريه

   
كان ذلك البعض  سواء" آ، فمعناه بعض ما يوصف بالفعل أنه ب" بعض ب: املوجبة اجلزئية املطلقة، كقولك وأما

وإما الضرورية فأن يكون . بشرط ال دائما ، أو خلطا، فإنه يوصف بأنه آ من غري بيان، أو"، أو وقتا ما ب"دائما ب
" املذكورة شئت، يوصف دائما بأنه آ ما دام الذات املوصوفة بب ، على أي األحوال"بعض ما يوصف بأنه ب

 سالبة الكلية املطلقة والضرورية كيفومن هذا القياس يعلم أن ال. ذلك النحو املذكور موجودة، واملمكنة على

لفظ يدل على سلب كل  وباحلقيقة فإن لغة العرب ولغات أخرى مما عرفناها ال يوجد فيها. تكون وكذلك اجلزئية
، وإذا "ألف البتة مادام موصوفا بأنه ب موجود له" إال ويوجب أن يفهم منه أن ال شيء مما هو موصوف بأنه ب

يف وقت ما هو آ وإن كان السلب عنه وقتا ما آخر صادقا، " هو ب  ، مث يوجد شيء مماآ" ال شيء مما هو ب: قيل
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 كل إنسان يتنفس، فريى إنسان ال يتنفس يف ساعة من الساعات،: وإذا قيل. كأنه قد انتقض كان املفهوم من اللفظ

وجد يف وقت يتنفس ظن أنه  ذاال واحد من الناس متنفس، فإنه إ: مل تر أن الكالم قد انتقض، كما ترى أنه إذا قيل
فحينئذ ال جيعل مصادفة بعض الناس متنفسا . دائما ال واحد من الناس متنفس: منتقض، اللهم إال أن يصرح، فيقال

جند للسالب الكلي لفظا مطلقا يقع على الوجوه كلها لعموه، فباحلري أن نستعني  فإن شئنا أن. وقتنا ما مناقضاً هلذا
فإنه ال يوجد آ،  ،"كل واحد واحد مما هو ب: فإنه ال يوجد آ، فيكون كأنا قلنا" كل ب: آخر مثل قولنا بلفظ

وحدها " كل"ويشبه أن ال تكون لفظة . الرابطة ويشبه أن ال تكون هذه القضية موجبة، فإن حرف السلب فيها قبل
كل : صل وأما معدول، كقولناجاء احلمل موجبا، دل على إجياب، إما حم فإن. تدل على إجياب البتة؛ بل على عموم

 وكذا حال. كل إنسان ليس يوجد عدال: وإن جاء احلمل سالبا دل على سلب، كقولنا. عدال إنسان يوجد ال

الناس بكاتب، وإن مل  ليس بعض: بعض الناس ليس بكاتب، وبني قولنا: البعض، فإين ال أجد كبري فرق بني قولنا
هو السالب الذي جيب أن يستعمل يف السب  فهذا. س يوجد عدال سلباكل إنسان لي: متنع اللغة أن يكون قولنا

وجيب عليك أن تعرف احلال يف املعىن املقصود يف املوضوع واحملمول  .العام الذي تدخل فيه الوجوه املذكورة كلها
 . جزئية، فإا ال تفارق الكلية، إال أن احلكم فيها يف بعض املوضوع إذا كانت القضايا

  مسالفصل اخلا

  فصل" ه"

 يف التناقض بني املقدمات ذوات اجلهات

إن املذكور منها : فإن لقائل أن يقول مشككا. تقع بني احملصورات املذكورة وحيق علينا أن ندل على املناقضات اليت
 آ، إذ" ليس كل ب :آ، وأردنا أن نراعي الزمان يف قولنا" كل ب: وذلك ألنا إذا قلنا. الثالث غري كاف يف الفن

يتنفس، أي يف الوقت الذي يتفقن يتنفس فيه،  كل إنسان: مثال إذا قلنا. هو أحد شروط النقيض، عسر ذلك علينا
الذي يتفق أن يتنفس فيه، حىت يكون الوقت واحدا، كان ذلك  ليس كل إنسان يتنفس أي يف الوقت: وقلنا

 ستعمل فيها املناقضات؛ إذ يس يتبني ذا خلفأنا لسنا نراعي هذا يف املواضع اليت ت إال. باحلقيقة مناقضا لألول

الرباهني على أحوال  البتة، وال يقع شك يف أنه حني ما يتنفس ليس ال يتنفس، وعلى ما سنشبع القول فيه، وال
وإن حصل زمان واحد لنأخذه من حيث هو . يشك فيه فإن هذا مما ال. املقدمات السالبة املطلقة بوجه، حنو مثل هذا

والفرق بني أخذ الوقت من . بالتنفس يعذر ذلك، فلم ميكن حتصيله ه، ال من حيث هو وقت مؤقتوقت يف نفس
إن القمر ينكسف نصف ليلة : وأخذه من حيث هو وقت مؤقت باحملمول، أنه إذا قيل حيث هو وقت يف نفسه،

التناقض   وكانإن القمر ليس ينكسف نصف ليلة كذا، كانذلك مما يشك فيه، وحيتاج إىل بيان،: وقيل كذا،
كسوفه، فإنه وإن كان  إن القمر ينكسف وقت كسوفه، وليس ينكسف وقت: وأما إذا قيل. حاصال مع ذلك

 .يف أن السالبة منها مسلمة ال يقع فيها الشك هذان القوالن كاألولني يف أما متناقضان فليس يقع خالف البتة
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فكيف ميكن أن  وأما يف القضية الكلية، ويف كل واحد،. نينعلم أن زمان احلمل يف الواحد جيوز أن يع وجيب أن

الزمان والوقت أمكن أن تصدق الكليتان  فإن أمهلنا مراعاة. يعني، حىت يعترب يف السب، فيكون السلب بإزائه
كل : كما أن التعليم األول قد استعمل قولنا. إنسان ليس مبتحرك كل إنسان متحرك، وكل: املتضادتان، كقوهلم

 إن: وإمنا كنا نقول. أي ذلك يف وقت واآلخر يف وقت آخر. كل فرس نائم: قولنا ستيقظ، صادقا؛ معفرس م

أمر قد يكون يف نفس  وذلك. املتضادات ال تصدق معا إذا حفظ فيها شرائط النقيض، وكانت األزمنة فيها واحدة
نت األزمنة متفرقة، لكل واحد زمان آ، وكا "كل ب: فإنا إن قلنا. وأما حنن فيعسر علينا أن نورد ذلك. األمر

آ، يف " فإنه ليس كل ب. نشري ذا إىل الزمان الذي لكل واحد خاصا آ، مل ميكننا أن" ليس كل : آلخر؛ مث قلنا
أن  آ يف الزمان الذي قيل فيه إآ، لكان رمبا أمن" آ، أي ليس بعض ب" ليس بعض ب: قلنا نعم لو. زمان واحد

ذلك البعض منقوطا به  ولكن هذا إمنا كان يكون حقا لو كان زمان.  ويتعني زامنهيكون ذلك البعض واحدا،
آ، يدل على أنه ليس " ليس بعض ب: قولنا وأما إذا كان معىن ذلك يف زمان ما، ومل يعني، فكيف يكون. مصرحا

فإن عين أنه . قوالنأيضا أنه ليس آ، يف زمان ما، أمكن أن يصدق ال وأما إن أريد. يف ذلك الزمان الذي مل يعني
اخلف، وليس  املعني الذي يكون فيه آ، كان صدق السالبة بيننا بنفسه يف كل موضع، ومل ينفع يف ليس آ، يف الزمان

وهذا التأويل ال يستمر ". ليس كل" فقط؛ بل قد نستعمل عبارة" آ" ليس بعض ب"على أنا نستعمل عبارة . كذلك
: وأيضا ليس ميكننا أن نقول. يزداد به استبصارا يف موضعه انات هلذا ماوسيأتيك من البي". ليس كل: "حيث نقول

هو آ حىت " موصوفا بب" آ، على معىن أنه ليس ما دام كا ب" ليس كل ب: قولنا آ، هو"كل ب: إن نقيض قولنا
آ، أي " كل ب :وذلك ألما قد يصدقان معا؛ ألنه ميكن إذا كان قولنا. الضرب من املطلق نقيض مطلق يكون هلذا

واللفظ ال يوجب ". موصوفا بب آ، أي مادام" ، صادقا، أن يصدق معه ليس كل ب"يف وقت من أوقات كونه ب
كل فرس مستيقظ، وكل حيوان متحرك باإلرادة، أي : املطلقات ولذلك قد قالوا يف أمثلة. منع االعتبارين مجيعا

فإن اقتصر على التثليث يف القسمة .  باملوضوعوليس ذلك دائما ما دام موصوفا .بالفعل حىت ال يصري ضروريا
آ، أعين " كل ب ليس: آ دائما، مث قيل" آ، وكان إطالقه أن كل ب" كل ب: فكان إذا قيال. املناقضة سهلة كانت

آ أي مادام " ليس كل ب: ، مث قيل"بب موصوفا" آ، مادام ب" آ، وكان إطالقه أن كل ب" كل ب: دائما، أو قيل
آ، أي مادام موصوفا "ليس كل ب: مادام موصوفا بآ مث قيل آ، أي" كل ب: متناقضا، أو قيلكان " موصوفا بب
 .متناقضا بأنه آ، كان

   
تساعد أن يكون  اإلطالق ال يوجب أحد هذين املعنيني بعينه، وال احلدود املذكورة يف التعليم األول لكن نفس

هو أن ال يكون موصوفا بأنه آ، مادام  فعسى ذلك. كلهفيجب أن يطلب عاما لذلك . احلكم كله على هذا االعتبار
فإن حكم الشرط فيه حكمك . أيضا ما ذكرناه فيما سلف ويعرض ههنا من الضالل. الشرط الذي يف املوجب

لكن اعتبار القسم الثالث من اهلذر واهلذيان، . ميكننا أن نستعمله على بصرية وإنه وإن كان نقيضا فليس. الوقت
آ يف الوقت " ب آ، مادام موصوفا بأنه آ، وكذلك نقيضه، وهو أنه ليس كل" كل ب: ي يقال فيهالقسم الذ أين
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اإلطالق فائدة إال أن يصرح بالضرورة،  وال يكون هلذا االعتبار يف. الذي هو آ، فإن هذا السالب ال يصدق البتة
ضرورة ودائما مادام ذاته موجودة ، فإنه بال"ما يوصف بأنه ب كل: فتنقلب القضية عن حاهلا، وتصري كأنه يقول

 ويكون احملمول هو أنه مادام ألفا. ويكون األلف ليس هو احملمول بل جزءا من احملمول يوصف بأنه آ، مادام ألفا،

إذا اعتربت هذا  فكذلك يف اجلانب اآلخر. وهذا احملمول ال يفارق موضوعه البتة؛ بل هو ضروري له. فهو آ
املطلقات إما إىل الوجود فقط، وإما إىل أن  والسالبة ضرورية؛ بل جيب أن يلتفت يفانقلبت القضية يف املوجبة 

جيب، فهو أمر يلحق املطلق بالضرورة، ويغر احملمول عن كونه حمموال إىل  وأما أنه مع أي شرط. الوجود غري دائم
إىل الدوام  د غري ملتفتوإذا كان كذلك فيجب أن يكون املطلق أما أن يعترب فيه نفس الوجو. حممول كونه جزء

وال يلحق بذلك شرط من الشرائط . األقسام وغري الدوام، أو الوجود ملتفتا فيه إىل غري الدوام فقط حىت تدخله
إن : وقد علمت أن نفس قولك. تعني الوجود يف وقت الوجود وتوجبه اليت جيب معها الوجود، وهي الشرائط اليت

ه موجود وجب وجوده لوجود كذا، وإن ترافقا يف وقت؛ وإذا مل تدخل إن: غري قولك هذا موجود وليس دائما،
 .املوجبة للوجود يف اإلجياب، فيجب أن ال تدخل يف السلب املناقض الشرائط

أي  آ،" كل ب: يوايف الضرورة وليس نفس الضرورة كالقسم الثاين من األقسام الثالثة، كقولك نعم إذا كان شيء
ففي مثل هذا . آ ، وال يكون"آ، إذ قد يكون " ليس كل ب: مث نقول". ون بفإنه يكون آ عندما يك" كل ب

آ، املطلقة،إما أن تكون "كل ب:كان قولنا فلو. يتميز التناقض، ويكون الشرط معقوال واحد بعينه، وإن مل يصرح
ت املطلقة ما ، وال شيئا آخر، أو كان"مادام الشيء موصوفا بأنه ب عامة تعم الضروري الدائم، والذي هو ضروري

دائما،  آ ال" كل ب: حىت يكون قولنا. فقط، ال مادام موجود الذات" الشيء موصوفا بأنه ب تكون بشرط، مادام
ذاته موجودا، وال يلتفت إىل وجود  ويلتفت إىل أنه ليس دائما مادام". مادام ذاته موجودا؛ بل عند وقت ما هو ب

شرط لتصيريه ضروريا إى ذلك الشرط مثال، فقد علمت أن  ن الفإنه وإن كا. الشرط بالفعل حىت يصري ضروريا
 وكونه الزما بشرط فرق، وأن االلتفاتني واالعتبارين خمتلفان، لكن إذا قيل بعد هذه بيت اعتبار كونه غري جائم،

    إنه ليس كل ب: الشروط

لو أنا إذا  ا كان يكون هذاوليس آ من غري التفات أيضا إىل شرط سيكون مناقه وإمن" يكون الشيء ب آ، أي قد
لكن . إما األمر الذي يعمهما أو الثاين منهما رفعنا الثالث الذي ال فائدة فيه مل يبق إال هذان القسمان، فكان املطلق

كل فرس : كثرية، وصاحب التعليم األول مثّل يف املطلقات مبثل قوله فإن األقسام كما علمت. ليس األمر كذلك
إن : فنقول فيجب اآلن أن نصطلح.  فال ينتفع ما إذا صرفا إىل أحد الوجهني املشهورين.مستيقظ نائم وكل فرس

. هذين القسمني املذكورين اآلن كانت املطلقة يكون هلا من املطلقة مناقض مستعمل، فاملطلقة ليست إال أحد

 ما، واحملمول مسلوب ما، اتصاف مبا وضعت معه يف زمان ولنجعل مجيع الكلية املوجبة اليت قد يوجد ملوضوعاا
ولكن . ألنا نرى فرسا نائما، فيكون فرس ما ليس مبستيقظ. مستيقظ، كاذبا كل فرس: كذبة، حىت يكون قولنا

يف وقت  وليس هذا السلب عنه مادام فرسا؛ بل. فرس ما ليس مبستيقظ، صادقا: العلة يف كون قولنا يبقى أن نعطي
. وقت من أوقات كونه فرسا ون االستيقاظ موجودا مادام فرسا، ال يفويف اإلجياب، من شرط الصدق أن يك. ما

كل فرس، يتناول عدد : وذلك ألن قولنا. الشخص إن السبب يف العموم، فليس ذلك حبل للشك يف: فإن قال قائل
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يعا، األوقات معا؛ ألنه سور ملوضوعات الفرس الكلي ال سور األمرين مج األفراس ويعمها، ليس عدد األفراس وعدد
أنه ليس  فإن اشترطنا يف السب أيضا ما نشترطه يف اإلجياب، فلم نعن. األفراس وأشخاص األزمنة أي أشخاص

وكلن كان املفهوم . عسرت املناقصة مبستيقظ عندما هو نائم؛ بل عنينا أنه غري موصوف باالستيقاظ، ال تندري مىت
ل، إذ كونه مستيقظا، أعم من كونه مستيقظا يف وقت القو فإن هذا أوىل بأن نفهمه من لفظ. أشد مناسبة للقول

وقت كيف اتفق، أو دائما؛ إذ كل مستيقظ دائما فهو مستيقظ، وليس كل مستيقظ  بعينه، أو ال يف قوت بعينه، بل
جائم، وليس  دائما، وكل مستيقظ وقتا ما غري دائم مستيقظ، وليس كل مستيقظ مستيقظا وقتا ما غري مستيقظا

فإن . بعينه؛ إذ كل إنسان ليس حيوانا اآلن ه مستيقظ أنه مستيقظ أنه مستيقظ عندما يتكلم وال يف آنأيضا معىن أن
وإن اسنتعملناه على الوجه الذي يوجد فيه . من حيث يوجبه نفس األمر استعملنا املطلق على ها الوجه، استعملناه

 البتة، ونعين" كذا: "على أن ال نقول. ااستعملناه حبسب اصطالح يصطلح عليه فيما بينن للمطلق نقيض مطلق،

وأنت تعلم أن هذا حجر . عليه املصطلح" كذا"وحني يعين : ، قلنا"كذا: "الذي جيب أن يعين به؛ بل إذا قلنا" كذا"
آ، أعين النقيض الذي ميكننا " بالضرورة ليس كل ب آ، فعسى إمنا يكون نقيضه أن" كل ب: فإذن إن قلنا. وتكلف

آ، وكذب " كل ب: لكنه ليس يلزم إذا قلنا. ننطق ا، وال ميكننا أن ننطق إال ا  عليه ألفاظنا اليتاستعماله، وتدل
باإلمكان اخلاصي أن  ميكن" بعض ب: ؛ فإنه قد يكذب ذلك لصدق قولنا"آ" كل ب"يصدق ال حمالة بالضرورة  أن

فإذن املناقض هو األمر اجلامع . آ" كل ب: قولنا وهذا القول ال ينايف كذب. ال يكون آ البتة يف وقت من األوقات
آ على " كل ب: فإنك تعلم أنا إذا قلنا. البتة ألفا باإلمكان العام" وبعض ب هلما، وهو أنه ميكن أن ال يكون كل آ

آ " ب ميكن أن ال يكون بعض: الذي يعم الضرورة وغري الضرورة، وصدق، كذب هذا، ألنك إذا قلت اإلطالق
لكن . إطالق غري ضروري آ، إما بالضرورة أو" عام، وكذب، صدق، بل وجب أن يكون كل بالبتة باإلمكان ال

آ وقتا ما، وليس " ليس بالضرورة بعض ب: مثل قولنا آ البتة، باملعىن العام، هو" ميكن أن ال يكون بعض ب: قولنا
تة ويف أخرى وقتا ما غريت يكون نقيض غريها، فإن زيادتنا يف مقدمة الب هذا نقيض الضرورية حىت مينع ذلك أن

. كذب ذلك إذا أخذ املطلق باملعىن األخص، فإن السالبة واملوجبة الضروريتني مجيعا إذا صدقا، وأما. األحوال

املوضوع وعدمه، وال يعرض له  أن جيوز وجود الشيء: وذلك يكذب إن صدق املمكن باملعىن األخري الذي هو
آ أي وقتا وحاال ال دائما، فإن كان هذا السلب جيب " ب كل: أنك إذا قلتمثاله . احملمول باجلائز املعروض أصال
أو يتفق يف البعض أن يوجد ويعدم، وال يعرض له آ البتة، كذب يف مجيع ذلك أن  دائما أو باإلجياب جيب دائما،

 .ومل جيب أن يصدق شيء من ذلك بعينه آ،" كل ب
   

أيضا إجيابا يقابل ذلك،  وال جتد.  فإن السلب ال يدخل فيه اإلجيابميكنك أن جتد سلبا واحدا يعم مجيع هذه، وليس
فعسى أن حتتال فتزيد يف السلب فتقول ليس . واحد والسلبان يعمهما شيء. ألن اإلجياب ال يكون مناقضا لإلجياب

 العام املوجبة الكلية،إن املطلقة باملعىن : فنقول اآلن. إما بعضه أو بعضه ال البتة آ ، وقتا بعينه ال دائما؛ بل" كل ب

. ليس آ البتة" بعض ب ليس آ، والثاين اتفاقا" أحدمها بالضرورة بعض ب: آ، خيرج عنهما شيئان" كل ب: كقولنا

املطلق العام، فيجب أن يكون البعض مسلوبا عنه  فإنه إذا كان اإلجياب دائما أو وقتا ما ال حمالة فذلك داخل يف
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ذات ذلك الشخص ال جيب أين كون ضروريا؛ بل جيوز أن يكون املمكن  ا وجدوسلب آ عن البعض دائما م. دائما
كلية  دائما يف مدة وجوده؛ بل الدائم السب أو اإلجياب الضروري مادان دوامه حبسب طبيعة مسلوبا عن البعض

فإذن هذا النقيض  .فإن املسلوب عن شخص ما، دائما، قد يكون غري الضروري. املوضوع، ال حبسب شخص ما
فأما إن كان املطلق . وغري الضروري أيضا، وهو السلب دائما عن البعض مطلق؛ إذ قد يشتمل على الضروري

فإن . اإلطالق، وهو سالب اإلطالق اخلاص ال السلب املطلق مأخوذا حبسب املعىن اخلاص، فنقيضه سلب ذلك
ضرورة السلب، وسلب اإلمكان غري السلب املطلق، كما أن لب الضرورة غري  سلب اإلطالق قد جيوز أن يكون

ضروري  فيجوز أن يبكون املطلق املوجب إمنا هو كاذب، ال إلجيابه، بل إلطالقه، إذ هو. السلب غري إمكان
كاذبا، ألن احلق إمكان سلب دائم  وجيوز أن يكون. فهذا جيوز أن يكون كاذبا، ألن احلق ضرورة السلب. اإلجياب

 .يف البعض

اإلجياب، وإن مل يشترك يف سلب املطلق اإلجياب، فيكون حينئذ نقضيه ليس كل  إطالقومجيع هذا يشترك يف سلب 
مطلقا؛ بل  وهذا ليس سلبا. باإلطالق آ ، بل هو بالضرورة موجب فب البعض أو دائم السلب عن البعض "ب

 البعض على موجبة دائمة اإلجياب يف وإن كانت الكلية سالبة مطلقة عامة فمقابلها أيضا جزئية. سلب اإلطالق
إما ضرورة السلب : مطلقة خاصة فيقابلها أحد األمور الثالثة وأما إن كانت. الوجه الذي يعم النحوين املذكورين

واحدا  وهذه الثالثة لسنا جند هلا إجيابا. اإلجياب، أو إجياب دائم يف البعض غري ضروري يف البعض، أو ضورة
آ على اإلطالق " بعض ب: كقولنا وأما اجلزئية املوجبة. ترك فيهتشتنرك فيه، كما كان يوجد هناك سلب واحد مش

فإن يشبه أن ال يصح سلب املمكن عن كل شخص . معا هل يقابلها الضروري واإلمكان. العام فيشكل األمر فيها
فيكون بعض األشخاص يوجد فيها املمكن وبعضها ال يوجد فيها، فيدخل يف  فإن كان ال يصح،. منها سلبا دائما

ويكون الدائم  وإن صح السلب، فيكون الدائم حينئذ يقابله،. يناقضه، ويبقى الضروري هو الذي يقابله طلق والامل
هو مسلوب عنه، والدائم ما  غري الضروري، ويكون الضروري ما لطبيعته يستحق أن يدوم سلبه عن كل شخص

فلنأخذ أن مقابلة السلب .  حيث هو منطقيباحلقيقة من وليس على املنطق أن يعرف هذا. يكون لطبيعته أو اتفاقا
فإنه يشبه أن ال . ضروريا، فذاك، وإن كان دائم غريه فقد أتى بالنقيض واملمكن الدائم، حىت إن كان ال دائم إال

فيكون النقيض  فإن العدم كأنه أليق باملكان،. أنه ال يتفق وجوده لكل شخص دائما، كما كان يشكل عدمه يشكل
آ " آ، أن كل ب" ليس كل ب: قولنا ونقيض. آ، البتة" آ، ليس شيء من ب" بعض ب: قيض قولنافن. ههنا الدائم

مطلقتني باملعىن اخلاص مل جيب أن يكون مقابلهما شيء بعينه؛  فإن كانتا. دائما، على أن يفهم من الدائم ما فهمت
 وأما. ف يف الكم، داخلني يف نقيضهيف الكيف والدائم املخالف يف الكيف، بعد أن خيال بل كان الضروري املوافق

آ دائما " ب وإن وجد أو جوز أن يكون كل. آ" آ بالضرورة، فنقضيه ليس بالضرورة كل ب" كل ب: قولنا
آ، فإن نقضيه احلقيقي ليس " شيء من ب بالضرورة ال: وقولنا. آ" ويلزمه، ميكن باملعىن األعم أن ال يكون كل ب

ميكن : ويدخل يف قولنا. بضرورة اإلجياب، فإن ذلك باحلقيقة إجياب إلمكان أوآ، إما با" بالضرورة ى شيء من ب
" ليس بالضرورة وال شيء من ب: آ، نقيضه" بالضرورة بعض ب: اإلمكان األعم، وقولنا آ،" أن يكون بعض ب

يضه آ، فإن نق "بالضرورة ليس بعض ب: وقولنا. آ، اإلمكان العام" ويلزمه ميكن أن ال يكون شيء من ب آ،
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 .اإلمكان العام آ،" آ، ويلزمه ميكن أن يكون كل ب" باحلقيقة أنه ليس بالضرورة ليس كل ب
   

آ، بل جيب أو  "آ، فنقضيه ليس ميكن أن يكون كل ب" ميكن أن يكون كل ب: باب اإلمكان، فإنا إذا قلنا وأما يف
فإن ذلك يف . آ على ما ظن" ب كلميتنع أن يكون مطلقا على حسب أحوال املمكن، وال يلزمه بالضرورة ليس 

آ، بل " ليس ميكن أن ال يكون كل ب: آ، نقيضه "ميكن أن ال يكون شيء من ب: وقولنا. سلب املمكن األعم
وال يلزم بعينه إجيابا يف البعض، وال يوجد ألصناف ما يصدق . املمكن جيب أو ميتنع أو باإلطالق على حسب أحوال

 .د يعمها، وعلى هذا فقس يف اجلزئيتنيالكلية شيء واح مع كذب املمكنة

  الفصل السادس

  فصل" ه"

 يف حد القياس املطلق العام

وكما أن القياس من حيث هو . وسلبا، واجلهات والتناقض فيها قد عرفت إذن املقدمة واملقول على الكل إجيابا
  بل إمنا تكون املقدمة برهانيةواجلديل وغري ذلك، فكذلك املقدمة من حيث هي مقدمة؛ قياس يشترك فيه الربهاين

أيهما اتفق؛ بل احلق  فالربهانية تكون أحد جزئي التناقض ليس. وجدلية وغري ذلك بفروق أخرى بعد كوا مقدمة
وهذه ال . واحملسوسة أو شيء أخر إن كان جيرى جمرى ذلك منهما، مثل األولية أواحملسوسة، واملستندة إىل األولية

فإا تكون للمجيب ما هو مشهور وحممود ورمبا كان املتقابالن معا مشهورين، فكان  اجلدليةوأما . تكون إال واحدة
بأحد املتقابلني  فكأن القّياس إذا أراد أن ينصر وضعا وانتفع. واحد منهما بالقوة للمجيب مقدمة جدلية كل

 وأما حبسب وضع واحد فيتعني له .واستعمله استعمله، مث إذا أراد أن ينصر مقابله وانتفع باملقابل الثاين أخذه
 .مشهور واحد

وإن مل  ورمبا بدأ فاستعمل مشهورا،. مبا يتسلمه من ايب، وال يتعني ما يستلمه من ايب وأما السائل فإمنا ينتفع
. عاللمجيب، يف أنه ينتفع بالطرفني مجي وكان حينئذ حكم املشهورين املتقابلني للسائل على ما هو. يتسلم من ايب

إمنا ينتفع بأحد النقيضني بعينه إذا حنا حنو إنتاج مقابل ما ينصره ايب  وأما الذي يكتسبه بالتسلم ففي أكثر األمر
مقابل ما ينصره ايب،  ورمبا أمكن أن ينتج من كليهما. وقد ينتفع بالثاين يف إنتاج خلف عليه. االستقامة على

أن كل إنسان حساس، وكل حساس حيوان، مث  :ان حيوان، من تسلميهأن كل إنس: وذلك ألنه لو كان مثال ينتج
 .وكل عدمي احلس حيوان، أمكنه أن ينتج ذلك بعينه :أن كل إنسان عدمي احلس، وسلم أيضا: يلم له

   
ال يكون مقدمة  الربهانية ختالف اجلدلية بأا واحدة بعينها من طريف النقيض دون اآلخرى، وأن نقيضها فاملقدمة

كان احملمودان املتقابالن يكونان مقدمتني  اس برهاين البتة ينتج ما انتجه األول بعينه و ال لنتيجة أخرى، كمالقي
ألن الربهانية ال تثري برهانية البتة بسبب . تسلمه، مقدمة للقياس اجلديل للقياس اجلديل؛ إذا كان أي طريف النقيض
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فإن . املقدمة مقدمة وهذه الفصول كلها واردة بعد كون. سليم البتةاملنع فإا ال يلتفت فيها إىل الت التسليم أو
القياس املطلق من حيث هي مقدمة، ال من حيث هي  وإمنا هي جزء. كوا مقدمة غري كوا مقدمة برهانية أو جدلية

وإذا النظر يف . صورة القياس واملقدمة مما جيب أن يقدم على النظر يف مادما فالنظر يف. مقدمة برهانية أو جدلية
يكون يف صناعة، وأن  وليس أن نعلم الشيء نفسه. يتبع النظر فيما يشبهه، وليس به أو يرجع إليه يف قوته الشيء

ألجل الصورة ال ألجل املادة، ويرجع إليها من  فاألمور اليت حتكي القياس،. نعلم ما يشبهه يكون يف صناعة أخرى
والعوارض اليت تلزم القياس من جهة الصورة . يف القياس من جهة الصورة عجهة الصورة، وأحناء الغلط الذي يق

الصورة؛  فحري أن نتكلم يف هذا الفن يف االستقراء، واملثال، والضمري، من جهة. هذا الفن حقها أن تذكر يف
كس القياس، البيان الدوري، وع ونتكلم أيضا يف تركيب القياس، وحتليله، ويف األمور اليت تشبه القياسات، ويف

فتبني من حال النظر يف كل . املستقيم واملستقيم إىل اخللف وانعكاس القياس بسبب النتيجة، وارتداد اخللف إىل
. مادة فإذا استعملنا الكالم يف ذلك، انتقلنا إىل بيان أحوال مادة. يتعلق بصورة القياس باب منها أنه نظر يف أمر

يف احلمليات الشيء الذي هو  مقدمات إذا حل عنها اجلزء الرابط، فيبقىوأما احلدود فإا األجزاء الذاتية لل
وأما الرابطة فذاتية للمقدمة حىت تكون مقدمة، . فدواخل وأما السور واجلهة. املوضوع، والشيء الذي هو احملمول

 دا للمنحل، فإنوال يكون ما تنحل إليه املقدمة ما يبطل عند األحنالل، فال يكون ح ولكنها تبطل عند االحنالل،

العناد اليت ا  ويف الشرطيات إذا أسقطت حروف الشرطيات واجلزاء وحروف. احلد هو ما تنحل إليه املقدمة
 . تشبيها باحلدود اليت يف نسب الرياضيني ومسيت هذه حدودا ألا أطراف للنسبة. االرتباط بقى املقدم والتايل

ياء أكثر من واحد لزم من تلك األشياء املوضوعة بذاتنها ال بالعرض أش وأما القياس فهو قول ما إذا ما وضعت فيه
املتصور يف  فينبغي أن ينظر أنه جنس للقياس املعقول. فالقول ههنا كاجلنس للقياس. من االضطرار شيء آخر غريها

ر املؤلفة تأليفا ما الشيئني، فيقال قياس لألفكا إن القياس يقال بالتشابه على: فنقول. النفس، أو جنس للقياس املقول
بشيء آخر، ويقال قياس للقول املؤلف من قضايا يلزم عنها غريها، وليس  يف النفس فتؤدي إىل تصديق يف النفس

يتبعه  فإن اللفظ ال جيب أن. مسموع فقط، فإن األقوال املسموعة ال يلزم عنها قول آخر البتة من حسي هو قول
حيث هو قول مسموع  ول مسموع دال على معىن معقول، وليس منلفظ آخر أو ال يتبعه، ولكن من حيث هو ق

قول مسموع فقط على اإلطالق غري  دال على معىن معقول، على أن يكون قوال مسموعا هذا السماع؛ بل ألنه
امللزوم ما تدل به لغة دون لغة؛ بل على اإلطالق أي لغة  فإنه ال يصح أن يكون الالزم أو. خمصص بلغة دون لغة

 وكما أن القياس يقال على هذين، فالقول الذي هو. ذلك اللفظ جيب اإلقرار مبعناه ومعىن الالزم أن يكون. كانت

املسموع، ولقياس املعقول  فالقياس املسموع على الوجه الذي قلناه، جنسه القول. كاجلنس للقياس يقال على هذين
ه يف حتصيل الغرض الذي يف القياس، إذا كان وحد لكن القياس املعقول قد يكفينا. جنسه القول مبعىن املعقول

واخلطابة والسوفسطائية والشعر؛ فإن القياس املسموع ال يستغين عنه يف إفادة  وأما يف اجلدل. املطلوب برهانيا
معىن القول  فهذا. الذي يف كل واحد منها، وكذا يف االمتحانات اليت تستعمل، وسنذكرها يف مواضعها الغرض

 .القياساملأخوذ يف جنس 
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بنفسها مسلمة؛ بل وإن  أن تكون: إذا سلمت األشياء اليت فيه، وليس يعين: إذا وضعت فيه أشياء، يعين: قوله وأما
وهذا يعم الربهاين واجلديل واخلطايب . غريها كانت عندك منكرة أو يف نفس األمور، لكنها إذا سلمتها لزم عنها

قياس اجلديل إمنا ال يوجب احلق حيث ال يوجب، ألن مقدماته تكون ال فإن. والسوفسطائي والشعري وقياس اخللف
يوهم  والسوفسطائي الذي فيه اشتراك االسم فإنه. لكنها مع ذلك إذا سلمت يلزم عنها ما يلزم يف نفسها غري حق،

 السوفسطائي لزمت منه مع ذلك تصورا لذلك االسم على أنه معىن، فإذا سلم ما فيه على الوجه الذي يأخذه

له عني يبصر، فاملاء يبصر فإن هذه املقدمات إذا  املاء له عني، وكل ما: إذا قال السوفسطائي: مثال ذلك. النتيجة
إن املاء له عني، عني : إما أن يعين بقوله: ا؛ إذ ال خيلو حينئذ من وجهني سلمتها على حنو ما أخذ، لزم املطلوب

املقدمات على أي الوجوه  فإذا سلمت. له غينا، أن له شيئا يسمى عيناإن : أو عني احلدقة؛ أو يعين بقوله الينبوع،
عني ينبوع فإنه يبصر، أو املاء له عني حدقة، وكل  إن املاء له عني ينبوع، وكل ما له: كان، حىت كان كأنك تقول

 فإنك إذا شلمت .فهو يبصر" ما يسمى عينا"، وكل ما له "ما يسمى عينا"املاء له  ما اله عني حدقه فهو يبصر، أو
أعين إذا مل يكن األوسط  فأما أن حتالف يف التلسيم، مل يكن ما نقوله قياسا؛. وإن كانت كاذبة، لزمت النتيجة هذه،

.  شيء- واألوسط خمتلف-ألا ال يلزم من تسليمها  عينا مبعىن واحد، مل يكن ما قاله قياسا البتة، وإن سلمتها،

ومعىن هذا أا . فإا ليست بقياسات سوفسطائية، بل هي قياسات سوفسطائية جة،وأمثال هذه القرائن الغري املنت
 -اللفظ  وإن كان على سبيل-أنفسها قياسات، مث تنسب إىل السوفسطائي، أي ليس إذا سلم ما فيها ليست يف

ائية وجدلية فيكون كوا سوفسط كما أن أشياء يف أنفسها قياسات مث تنسب إىل اجلدليني،. يلزم عنها املطلوب
فأما مل يكن هكذا . ما قيل فيها، لزم عنها غريها ومن شرطها أنك إذا سلمت. خمصصات هلا بعد كوا قياسات

إن هذا : قياسات سوفسطائية، لكنها قياسات سوفسطائية عاة حنو ما نقول فليس قياسا البتة، حىت ختصص بأا
جمازا  شياء شبهت بالقياسات، فيقال هلا قياسات مشبهيةهذه فضة زيف، ويعىن ا أا أ: ونقول إنسان مائت،

 .حيوان مصور وإنسان مصنوع: واستعارة، كما يقال

 فالنظر يف كال. أحدمها يف أن نعرفه، والثاين أن نعرف ما يشبهه، وليس هو: على وجهني والنظر يف معرفة كل شيء

التصديق، بل التخيل،  نه وإن كان ال حياول إيقاعوأما القياس الشعري فإ. وجهي القياس السوفسطائي نظر منطقي
. كذب، وهو يستعمل مقدماته على أا مسلمة فإنه يرى أنه يوقع التصديق، وال يعترف به من حيث هو ِشعر أنه

فهذا القول أيضا . فالن وسيم، وكل وسيم قمر، ففالن قمر: يقيس هكذا فالن قمر ألنه حسن، فإنه: مثال إذا قال
يريده من  لكن الشاعر ليس يريد يف باطنه أن يعتقد هذا الالزم، وإن كان يظهر أنه. لزم عنه قول ا فيه،إذا سلم م

إن الورد سرم بغل قائم : إذا قال حيث هو شاعر؛ بل قصده أن يخيل ا الالزم استحسانا من النفس للمدوح، كما
فإن قوله، وإن كان . الصفة فهو نِجس قَِذربغل ذه  فكل ما هو سرم: يف وسطه روث، فكأنه حياول أن يقول

 لزم عنها املطلوب؛ فإنه ليس يروم بيان صحة اعتقاد هذا الرأي بقوله، بل يريد أن قياسا، أي إذا سلمت مقدماته

وكما أن . مجيع هذه إذا وضعت فيه أشياء، يشتمل على: فقد بان أن قولنا. تتقزز النفس عن املقول فيه ختيال
فكذلك قد . محليات فيلزم عنه قول آخر ، فكذلك الشرطي يسلم؛ وكما أنه يكون قول مركب مناحلملي يسلم

فلم حيسن . فهذه أمور ستعلمها يف مواضعها. عنه قول آخر يكون قول مركب من شرطيات ساذجة أو خملوطة يلزم
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 شيء: أشياء، ومل يقل: ا قالوإمن. أشياء، إمنا هي األشياء احملمولة دون الشرطية إذا وضعت فيه: من ظن أن قولنا

. التقيض وما أشبه ذلك واحد، فرقا بني القياس وبني ما يلزم عن مقدمة واحدة كالعكس املستقيم واملنسوب إىل

مقدمة واحدة، بل إمنا يكون من أقوال أكثر من  فإنك ستعلم أن القياس ال يصح أن يكون من حد واحد؛ وال من
إذا وضعت : وملا كان معىن قوله. بسيطا، أو أكثر من ذلك إذا كان القياس مركبا اسواحدة، إما اثنتان إذا كان القي

 .يقع إال للقضايا إذا سلمت فيه أشياء، كانت األشياء هي القضايا ال حمالة،؛ ألن التسليم ال: أشياء، هو فيه
   

وذلك ألنه يكون  . التحديدومن قال هذا فقد أخطأ يف. إن القياس قول إذا وضعت فيه مقدمات: أن يقال وال جيوز
إن القياس قول إذا و ضع : قياس، فكأنه يقول قد أخذ القياس يف حد نفسه، ألن املقدمة إمنا حتد بأا قضية هي جزء

ولكن جيب أن يؤخذ يف حده . لبعض مغفليهم يف أمر اجلنس والنوع ويعرض ما عرض. فيه قضايا هي أجزاء قياس
 إذا وضعت فيه أشياء، هو أنك إذا سلمت ما فيه من األشياء: ومعىن قوله. د مقدمةأن توج قضايا أو أشياء من غري

بل ما يوضع فيه، هو ما  وليس معىن هذا أن يكون القياس شيئا، وما يوضع فيه شيئا خارجا عنه؛. اليت هي القضايا
فيه أشياء، هو أنك إذا سلمت إذا وضعت : معىن قوله وليس. يلتئم منه القياس، فهو منه على أنه جزء مله منه يلتئم

 لزم من تلك األشياء: وقولنا. سلمت األشياء اليت فيه كلها، اليت منها تأليفه إذا: أشياء مما فيه، بل معىن ذلك

الالزم ليس عن تلك  وذلك ألن. من تلك األشياء املوضوعة على ما فيه من حيث موضوعة فيه: املوضوعة، معناه
فيكون كأنه . فيها وهو حنو كوا يف ذلك القول ليف كيف كانت؛ بل منها ومن التأليفاملقدمات اليت هي مادة التأ

بذاا، أي أن تلك املوضوعات : وقوله. من حيث هي موضوعة فيه وضعها لزم من تلك األشياء املوضوعة فيه: قال
معقوال أو مصرحا  ها سواء كانيلزم عنها ما يلزم إىل أن يقترن ا شيء يتم بذلك لزوم ما يلزم عن ال حيتاج يف أن

" يكون مت لك هذا بأن استشعرت أن ج إمنا". مساو لد" ، فج"مساو لد"، و ب"مساو لب" ج: فإنك إذا قلت. به

فالن : ومثل قول القائل. فليس هذا القول قياسا على وجهه .، ومساويات املتساويات مساوية"مساو ملساوي د
القول ليس قياسا بالفعل، وال يلزم عنه كونه متلصصا بذاته، بل بتسلم فإن هذا  .يطوف يف الليل فهو متلصص

أمر السنة،  حفظ السنة، ضد إمهال: وكقول القائل. معه، وهو أن يسلم أن كل طائف بالليل متلصص شيء آخر
 فيه يلزم عن هذا القول، ومما وضع فإن هذا ال. لكن حفظ السنة ليس شرا، فإمهاهلا شر، فإذن حفظ السنة خري

 .ويضاد الشر فهو خري بذاته، بل عن مقدمة، حمذوفة إن كل ما هو غري شر

فقد حذف ههنا، وكل من . فأنت إذن صادق إن النهار موجود، لكن النهار موجود،: إنك تقول: وكمن يقول
تلك، واعلم أنو معىن اللزوم هو أنك إذا سلمت . هذه كثرية وأشباه. يقول قوال يكون عليه الوجود فهو صادق

: قولنا فإن. اآلخر، ليس أنه جيب أن يكون صادقا، وال أن اللزوم يكون بيننا بنفسه عنها جيب أن تسلم هذا القول

يتناول القياسات البينة اللزوم، وما  فكذلك هذا احلد. كذا بينت اللزوم عن كذا: كذا يلزم عن كذا، أعم من قولنا
فإن تلك إذا سلمت . فارق االستقراء واملثال والعالمة، وما أشبه ذلك يلزم، فقد: وإذا قال. ليس إلزامها، ِببين

بسبب مقدمة أخرى  ال بالعرض، نعين به أن ال يكون إمنا لزم الالزم: وقولنا. يلزم عنها شيء باضطرار مقدماا، ال
.  بأن يضاف إليهابه املقدامات املوضوعة فال يدب الذي حيتاج أن تتمم. مل تورد، ليس حاهلا حال احملذوف أصال



 257                    ابن سينا- املنطق

هي وأخذ بلدها ما هو يف قوا فيلزم الالزم بسبب تلك اليت  فذلك قد أورد ما يفضل نعه؛ بل هي مقدمة تركت
الدليل على أن جزء اجلوهر جوهر، هو أن جزء : بالعرض، ال عن ذاا؛ كمن يقول حذفت بالذات وبسبب هذه

لكن ليس يلزم عنه  .فإنه ال يكن ما قيل مسلما إال وهذا الزموهذا الزم عن هذا القول ال حمالة، . جوهر اجلوهر
األخرى هي أن ما يوجب رفعه رفع اجلوهر فهو  لذاته؛ بل إمنا يلزم عن مقدمة أخرى جيب أ، تقرن باألوىل، وتلك

 .يوجب رفعه رفع اجلوهر هي يف قوة هذه املقدمة جوهر لكن قوة املذكور أن ما ليس جبوهر ال
   

وذلك ألا . ينفصل عنها  من األقوال فيه فصل، ال حيتاج إليه يف أن يلزم، وما يلزم اجلملة ال حيتاج أنكان وأما ما
وحدها، وال مع غريها، وال يتعني؛ بل يلزم عن بعض  من حيث هي تلك اجلملة ال يلزم عنها الشيء الذي يلزم، ال

 إن املراد به شيء: شيء ما، قالوا: وقولنا. ركه يف شيءوبني القياس، فإا مل تش أجزائها، فال حيتاج أن نفرق بينها

أو كثريا، فلو كان ههنا  ولكن ليس يكون القياس قياسا بأن يكون الالزم عنه واحدا. ورمبا مل يذكر شيء ما. واحد
 شيء، كان املراد يف هذه الزيادة. نعطيها اسم القياس قول، ويلزم عنه أقوال متالزمة أو متكافئة، ما كنا نبخل أن

ليس شيء من : إنه إذا قيل: مثال ذلك. هذا احلد مطابقا ألشياء ال تسمى قياسا إن مل يفهم من هذه الزيادة، كان
وقد منعوا . الصورة وستعلم بعد، أن األمر على هذه". آ، فإنه قد يلزم منه أن بعض آ ليس ج" وبعض ب ،"ب" ج

ومعىن قولنا يلزم ما علمت، ال أنه يلم . آخر ها لذاا قولأن يكون هذا قياسا، وإن كان يلزم عن وضع ما وضع في
 .قياسا فإذن ليس هذا. بني اللزوم

هذا احلد يصري به غري مشارك  وهذا احلد إن ترك على ظاهره يتناوله، فقد وجب من هذا أن يبحث عن فصل يف
دودا موضوعا حمصال عند حمدود، ويكون ذلك حم شيء ما، أي شيء: فقوله. له، وال يوجد إال يف هذا املوضع

فإذا كان . القول، إذا وضع فيه أشياء، يوجب ذلك الشيء احملدود ويكون هذا. الذهن، أو أشياء كذلك إن كانت
 آ ليس" ، وبعض ب"ب" ليس شيء من ج: إن قولنا: وإمنا قالوا. ما للقياس إىل الالزم كذلك، فقد يتعني نسبة

فإنا حني نريد هذا التأليف  وإما كيف كان هذا الشيء احملدود،. احملدودقياسا، ملا وجدوه ليس يلزم عنه الشيء 
 .كربى نزيفه على أنا جعلنا السالبة صغرى واجلزئية

فلما مل يلزم عنه شيء ما . موضوعا "فإذا جعلنا إحدى املقدمتني صغرى واجلزئية كربى فقد عينا آ حمموال و ج
قوال إذا سلمت فيه أشياء لزم عنها شيء ما حمدود الذي له  مل يكنحددناه وعيناه على نسبة ما لزومه من غريه، 

 .غريه كذلك، فلم يكن قياسا كون غريه قياسا نسبه إليه بصفة حمدودة كون

أوال، إا تكون : فنقول. هي قياسات تصري غري قياسات إذا مل تنتج ما يريده فيجب أن يكون كثري مما: فإن قال قائل
إنه إذا مل ينتج أي : نقول وأما ثانيا، فإنا لسنا.  تنتجه، وغري قياسات بالقياس إىل ما ال تنتجهبالقياس إىل ما قياسات

. ال ينتج شيئا ما له معه نسبة معينة على ما سنصف بعد شيء اتفق مما ال يريده مل يكن يف نفسه قياسا، بل إذا كان

ينتج  لنسبة، ومل يكن قياسا ألنه ينتج شيئا، بل ألنهفرض، فليس ينتج شيئا له معه تلك ا وليس إذا كان ال ينتج شيئا
ما الذي نعنيه، فال يرفع عنه أنه  فإذا كان كونه ال ينتج أمرا فرض مما ال يرفع عنه أنه يلزم عنه شيء. شيئا معينا

 .قياس
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لى مطلوب القياسات ما هو قياس على مطلوب غري حمدود، ومنه ما هو قياس ع إن من: مث ال مانع مينع من أن يقال
اسم القياس  فال يكون. إن كذا قياس، فإمنا نعين هذا األخري: نعلم أنا حيث نقول يف هذا الكتاب حمدود، بعد أن

على أن القياس إمنا هو قياس . وخصوصيته هلذا األخري من اجلهة اليت يشارك فيها األول؛ بل من جهة مجلة مشاركته
املتعلم أن يبحث عن التأليفات حىت كيف يتفق أن تنتج؛ بل  نوليس من أ. ألجل شيء، واحلجة حجته على شيء

فينظر هل يصح أوال يصح وجيعل القياس مسوقا إليه، فيكون كل قياس إمنا يطلب لشيء  من شأنه أن حيصل مطلوبا
ن فإن ذلك إن كا. سلم آخر غريها، يعىن ذا أن ال تكون النتيجة قد كانت يف نفسها إحدى ما: وقولنا. حمدود ما

ويشترك احلملي والشرطي . الصفة فليس بقياس مسلما فما كان حيتاج أن يقاس ليلزم تسليمه؛ بل كل قول هو ذه
ليس أحد من الناس بفرس، وكل فرس : فإنا إن قلنا. يف مادة دون مادة باالضطرار، أي دائما، ليس: وقوله. يف هذا

واالنعكاس أنه  دة وكل مادة يشاركها يف صورة املساواةحمموال مساويا لألوسط، لزم يف هذه املا صهال، فأوردنا
سالبة وكربى كلية موجبة دائما،  ولكن ليس يلزم مثل هذا عن كل تأليف من صغرى. ليس أحد من الناس بصاهل

 .فليس هذا التأليف قياسا
   

وذلك أن تلك ال يلزم  .إن قوله اضطرارا، ليفرق بني القياس وبني االستقراء واملثال: يعجبين قول من يقول وليس
. سلمت ال يلزم عنها شيء البتة، وال املثال إذا سلم فإن مقدمات االستقراء إذا. عنها شيء، ال دائما وال غري دائم

 سلمت املقدمات اليت فيه، لزم عنه الشيء بشرط يف املادة، وليس اضطرارا عن هيئة لكن املثال الذي أوردناه، إذا

وشرط، وال يلزم يف غريها من  ون القرائن الغري منتجة يلزم عنها أشياء يف مواد هلا حالفتك. الصورة اليت للتأليف
واالستقراء والتمثيل ال يلزمن منهما يف مادة من املواد شيء البتة،  .املواد؛ فيكون قد يلزم عنها شيء ولكن ال دائما

 . عنها شيء، ولكن اضطرارا، أي ليس دائما كما ظنوا حىت يكون يلزمن

  لفصل السابعا

  فصل" ز"

 يف شكوك تعرض يف حد القياس

  املذكور وحلها

اضطرارية، بل تكون ممكنة، ويكون القياس  منها إن اللوازم قد ال تكون: لكن قد يلحق هذا الذي قيل شكوك
بيات واخلطا. وليس ما يلزم عنها يلزم بالضرورة، بل يف غالب الظن ومنها أن القياسات اجلدلية قياسات،. قياسا

فإنك إذا  .وأيضا فإن القياسات الشرطية قد تكون النتيجة فيها شيئا مما يف املقدمات. اضطرارا ليس ما يلزم عنها
املقدمات، وقد جعلت القياس  إن كانت الشمي طالعة فالنهار إذن موجود، فيكون الالزم مما وضع يف: قلت

احلركة موجودة أو ال تكون موجودة، لكن احلركة  إما أن تكون: وكذلك إذا قلت. الشرطي داخال يف هذا احلد
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" إن احلركة موجودة، أنتج: املقول يف االستثناء؛ وذلك ألنك إذا قلت موجودة، فينج نقيض التايل وهو عني

 إنه إن كانت احلركة موجودة، فاحلركة موجودة، لكن احلركة: وأشنع من هذا مثال آخر .فاحلركة موجودة

فالن : كقول القائل إن ههنا مقاييس توجب النتيجة عن قول واحد: وقالوا أيضا. ةموجودة، فاحلركة موجود
 .يده يتحرك، فهو إذن حي، وملا كان عبد اهللا يكتب، فهو إذن حيرك

اضطراريا، أن الالزم يف نفسه يكون وقال  يلزم: إنه ليس معىن قلنا: فأما الشك األول فينحل بأن يتذكر ما قلناه
اضطرارا، وإن كان يف نفسه كذبا، أو حقا ضروريا، أو ممكنا غري  زومه عن القياس يكوناضطراريا؛ بل إن ل

 .واملمكن قد يلزم اضطرارا عن شيء إذا سلم، ويكون يف نفسه غري اضطراري فإن الباطل. ضروري

ذلك، فإن الالزم ك وليس. إنه عين بالالزم ما كان الزما باحلقيقة، أو على سبيل اإلقناع: الثاين فقد قيل وأما الشك
ألن ما كان من القياسات اجلدلية وغريها  ومع ذلك فإن الشك منحل،. عين به املفهوم من الالزم حقيقة ال جمازا

اضطرارا، إمنا يكون مشكوكا فيها، ألن تلك املقدمات يكون  قياسات فإن ما فيها إذا سلم لزم عنه النتيجة
 . سلم ما فيه لزم الالزم اضطرارا، فهو أمر مشترك للجميعالقياس قوال إذا فأما كون. مشكوكا يف أمرها

هي اليت يكون فيها  واملسلمات. معناه غري املسلمات" لزم عنها غريها: "الشك الثالث فينحل بأن يعرف قوله وأما
ل متعرضا ألن يكون يف نفسه حقا أو باطال؛ ب مسلما يف نفسه، أو" فالنهار موجود: "ومل يكن قولنا. صدق أو كب

إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هو جبملته مسلم واحد، وال  :فإن قولنا. كان املسلم شيئا هو جزء منه
 إن كان اإلنسان: حىت إذا قلت. اآلن، فرمبا كان كل واحد منهما غري مسلم لو انفرد تسليم فيه ألحد جزئني

حال النسبة بني القولني،  ن التسليم ههنا يتناولحجرا فهو مجاد، وال واحد من هذين مبسلم، واملقدمة مسلمة، أل
القضيتني عن أن يكونا قضيتني، ويكون فيهما صدق أو  كما أن الصدق يتناوله؛ فإن لفظ الشرط واجلزاء قد حرف

وكذلك إذا . إن كانت الشمس طالعة، مل يكن ال صدق وال كذب: قلت ولذلك إذا. كذب، ووضع أو تسليم
 دا، مع الفاء وحرف اجلزاء، مل يزكن صدقا وال كذبا، فلم يكن شيء منهما مسلما أوموجو فيكون النهار: قلت

وكذلك إذا . تسليم وإن كان إذا أفردت كل واحد منهما كان صدقا أو كذبا، وأعرض لتسليم أو غري. غري مسلم
 .ألمور املسلمةفإذن النتيجة غري ا. األجزاء هذا إما كذا وإما كذا، صار الصدق املسلم هو مجلة غري: قلت

   
فاحلركة  إن كانت احلركة موجودة، فاحلركة موجودة، لكن احلركة موجودة،: اآلخر، وهو أن نقول وأما الشك

فإن القياس هو ما يفيد زيادة  أن هذا القول ليس بقياس البتة،: أحدها: موجودة،؛ فإن هذا الشك ينحل من وجوه
هو قياس كيف كان؛ بل ما يلزم عنه شيء مستفاد  م عنه شيءوليس كل ما يلز. تسليم، وهذا ليس يفيد شيئا

إن : فإذا مل يكن هذا قياسا، مل جيب أن نقول. موضوعا يف مجلة ما وِضع تسليمه، ومل يكن مسلما من مجلة ما يسلم
:  هواملسلم أن املسلم أيضا ليس هو النتيجة، فإن: والثاين. وقد لزم منه الزم ليس غري املوضوع شيئا هو قياس،

مقرونة بالفاء الواصلة، وفيما وِضع  "فاحلركة موجودة: "وكذلك قولك. مقرونا بلفظة لكن" لكن احلركة موجودة"
إن احلركة : والدليل على ذلك إن قائال إن قال. املسلم ال املسلم وهذا جزء من. أن احلركة موجودة: نتيجة وهي

 وصادق مع ذلك إن احلركة: ستثناء، حىت يكون كأنه قالسبيل العطف الذي يدل على اال موجودة، ومل يكن على
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فإن . القولني شيء موجودة حىت تكون احلركة موجودة كموضوع، وقد محل عليه، وصداق مع ذلك مل يلزم عن
يف الذهن جزءا من قضية حمموهلا االستثناء،  لزم، فمع الستشعار بأن هذا مستثىن، فبكون أن احلركة موجودة، جيعل

 .املثال الذي أورد للمنفصل، وقد تكلف له أنواع من اجلواب وهكذا احلال يف. زم ما يلزمفحينئذ يل

يف  إن املقدمة املنفصلة إىل إجياب وسلب ال تكون قياسية، فإا تدخل: لست أقول. بقياس لكن احلق أن هذا ليس
يف الشك، ليس يؤدي إىل  ا قيلإن استعماهلا على أن يقرن ا استثناء النقيض، وعلى م: لكين أقول. القياسات

فقد ساق هذا الكالم إىل أن يبني به أمرا جمهوال، أو  إما أن تكون احلركة موجودة، أو ال تكون: فإنه ملا قال. قياس
لكن احلركة موجودة، وجعل هذا جزءا من القياس ليبني به أن احلركة : فلما قال .يلزم أمرا منكرا ال يقتربه

القياس إمنا هو  فإن كان. اسا، ألنه كان املطلوب فيه قد با وسلم، قبل عقد القياس عليهمل يكن هذا قي موجودة،
فاملخاطب ال يسلم أن احلركة موجودة ليستثين  ألستبانة شيء، فقد كان مستغىن عنه؛ وإن كان إللزام شيء منكر،

حنو سلب صريح، بل إىل جهة من ومع ذلك فإنه إذا مل ينح . هذا قياس ا، فإذا مل يسلم ذلك مل ينعقد عليه من
وهذه ليست هي أن . حينئذ النتيجة غرب اليت ذكر، بل إن احلركة ليست غري موجودة جهات العدول، كانت

 .مرارا موجودة، ولو كان يلزمها، فإن اللوازم كلها أغيار يف املعىن، كما قد علمت احلركة

أن كل متحرك "قد حذف يف واحد منها  قولة الثبوت عقال،وأما األمثلة األخرى فإمنا تتم مبقدمات حمذوفة لفظا مع
كل كاتب حيرك "وهي الشرطية، ويف الثالث " موجود وكل ما كان السراج موجودا فالضوء"، ويف اآلخر "حي
فاعلم اآلن أن من القياسات ما هي كاملة وهي اليت تظهر لصورا لزوم  فقد وقفت على جحد القياس،". يده

يلحقها ترجع به  ها، ومنها ما هي غري كاملة وهي اليت ال يكون لزوم عنها بيننا، وإمنا يلزم بتغيريعن تسليم النتيجة
ويكون ذلك التغيري هلا ما . آخر يدخل عليها إىل الكاملة، يكون لذلك التغيري هلا يف نفسها وحدودها، ال يف شيء

 .يلزم صدقه مع صدق ما يسلم فيها

 الثانية املقالة

  بع من اجلملة األوىل يف املنطقمن الفن الرا

  الفصل األول

  فصل" ا"

 يف عكس املقدمات على اإلطالق

   
القياسات اليت  العادة بأن يعرف أوال حالُ عكس املقدمات، حىت إذا وقف عليها سهل األمر يف معرفة قد جرت

. قاء الكيفية والصدق على حالهمع ب ومعىن العكس هو تصيري املوضوع حمموال، واحملمول موضوعا،. ليست بكاملة
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فالسالبة الكلية من املطلق إذا أخذت حبسب ما يفهم يف التعارف من  .والقضية املنعكسة هي اليت تقبل هذا العكس
األمر  وإن أخذت على ما جيب يف نفس. ، وهي املستعملة يف العلوم فإا تنعكس""ب" شيء من ج ال: "قول القائل

بالفعل، حمموال عليه " املوصوفات بأا ج وال واحد من: ، أنه""ب" ال شيء من ج"هوم من فأما واملف. فإا تنعكس
منع، أن يكون مادام موجوجا بذاته؛ بل مع جتويز أن يكون مع ذلك  من، غري" ، مع استشعار مادام موصوفا بج"ب

 اه أنه ال شيء مما يوصفال شيء من ج ب ، معن: وذلك إن كان قولنا. ، فينعكس"فليس ب مادام ذاته موجودا

عنه؛ومنه ما ال. بج يوصف، مع الوصف بج، أنه ب يدوم وصفه بج،  فمنه ما يدوم وصفه بج، فيدوم سلب ب
حقا أن كل واحد مما يوصف بج كيف كان  فإذا كان. ويدوم سلب ب عنه مادام؛ ومنه ما ال يدوم له أحد األمرين

وإذا كان السلب . السلب ضروريا، صدق معه ال شيء من ج ب كونيسلب ب عنه دائما ما دام ذاته موجودا في
فإذن هذا يصدق على الضروري، وعلى فن واحد ". وال شيء مما هو ج ب"صدق  عنه حقا عندما يكون ج فقط،

شيء من ج  فإنه إن كان ال شيء من ج ب، فال. إنه ينعكس مثل نفسه: اليت نسميها مطلقات، فنقول من األشياء
بأنه ب وج، فيجتمع فيه أنه ب وأنه  فلنعني ذلك البعض وليكن د، فيكون د بعينه موصوفا. إال فبعض ج بب، و

إنه ال شيء من ج يوصف بأنه ب، أي مع ما يكون ج : وقد قلنا .فيكون شيء واحد جيتمع فيه أنه ج وأنه ب. ج
،هو ب مع أ، ج ،هذا خلف و د. 

أي ما دام أبيض، فكذلك ال شيء  األصل، فإنه كما يكون ال شيء من األبيض أسودوهذا العكس جيوز أن يكون ك
احلجارة حيوان، أي دائما مادام موجودا، فكذلك ال شيء من  وكما أنه ال شيء من. من األسود أبيض مادام أسود

 .فحكم األصل كحكم العكس. موجودا احليوان حبجارة ما دام

أن السالبة الكلية منعكسة، بأن يوجد نقيض السالبة الكلية وهي  ألنه تبني فيه: وقد زيف قوم هذا البيان فقالوا
أدمها  :ويف هذا وجهان من التقصري. فتعكس جزئية موجبة، مث تصحح الدعوى على سبيل اخللف اجلزئية املوجبة،

اجلزئية تنعكس، يبني لنا بأن أن املوجبة  وبعد ذلك فإنه حني يبني لنا. إنه مل يبني لنا بعد هل املوجبة اجلزئية تنعكس
إنه أيضا ب آ، تبني باخللف بقياس من الشكل الثالث، وذلك مما : وقالوا .السالبة الكلية تنعكس، وهذا بيان الدور

ومباين املباين مباين،  فهؤالء حادوا عن هذا البيان وأتوا ببيان آخر، وهو أن ج ملا كن مباينا له ب،. بعد مل يبني بلنا
أهل التحصيل، وبينوا أن هذا ليس على سبيل  أما اعتراضهم فنقضه. ا مباين ل ج، فال شيء من ب جف ب أيض

وهذا أمر تعلمه من . وافتراضه يكون بعينه كال األمرين. شيء واحد استعمال عكس اجلزئية؛ بل على سبيل تعيني
موصوفا  قل أنه بعينه ج و ب فيحدفذلك الواحد يتعني لك باحلس أو بالع. إىل حديث العكس غري أن يلتفت فيه

وهذا النقض نقض . غري عكس بج هو ب، وموصوفا بب هو ج، من غري استعمال قياسني يف أمر هذا الواحد، ومن
 .حسن وحق

   
وذلك ألن املباين اسم . القائل وهذا خطأ ممن أبدعه ومن. طريقتهم فقبلوها ومالوا إليها وحسبوا إا بيان نافع وأما

احلد، ومن ذلك يف أشياء آخرى منها املباين مبعىن أنه  فمن ذلك يف املكان، ومن ذلك يف. يقال على وجوهمشترك 
اليت  مباين املباين، هو أنه ليس هو املباين يف املكان وال يف احلد، كمباينات األشياء ههنا:ليس هو، فيكون معىن قولنا
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إذا كان ال شيء من ج ب، فال  :فإذا قال القائل. ليس هوقد حيمل بعضها على بعض يف احلد، ولكن يف معىن أنه 
هو مل خيل : ب، ومات ب ليس شيئا فليس اآلخر شيء من ب ج، ل، ج مباين ل ب، كان معناه ألن ج ليس هو

إذا كان ج ليس ب فليس ب ج؛ وإن كان ذلك غري بلني فهذا غري بني، ألن  إما أن يكون هذا بيننا، فيم ن بيننا أنه
إن هذا : يقال فال ميكن أن. عبارة عن مادة بعينها؛ بل عن كل مباين، و ب عبارة عن كل ما بوين ليس هوج 

مباين له، أي كل ما هو ليس الشيء  فلو كان مسلما أن كل مباين لشيء فالشيء. جزئي غري بني حتت كل يبني
 ههنا شيء بني بنفسه، وهو أن الشيء نعم. ب فب ليس ج فليس الشيء هو، كما ال نشك يف أنه ملا كان ج ليس

له، وبإزاء ذلك مسلم أن ما ليس بشيء فذلك الشيء ليس هو؛ بل مها يف هذا  املباين لشيء فذلك الشيء مباين
إال مباينا  وليست املسألة هذه؛ بل املسألة أنه إذا مكان ال شيء من ج. مترادفان على معىن واحد املوضع قوالن

يكن شيء من ج ب، فهل ليس بشيء من  وهو بعينه طلبنا، هل إذا مل. من ب إال مباينا جللب، فهل يكون ال شيء 
لكن الشخصي إما بني بنفسه يف . أحدمها بينا بنفسه فاآلخر كذلك فإن كان. وليس معىن املباينة إال هذا. ب ج

 .سهالبني، فإذا حصر حصرا كليا تغريت املسألة، وزال البيان بنف كليهما أو قريب من
   

يكون ب مباينا جل؛  ج مباين لب، فليس يلزم أن: احلال يف املهملة، فإن هذه الكلية فيها كاذبة، مثل قولك تأمل
وكذلك املسور بسور جزئي، فإنه إذا كان بعض ج مباينا  .فإن احليوان مباين لإلنسان ذا املعىن، واإلنسان ال يباينه

مل يلزم أن يكون بعض ب ،وذلك ألن ج قد يكون. جل، فلم يكن كون املباين مباينا ملباينه نافعا ههنامباينا  لب 

. أن تكون مباينة كلية مباينا لبعض ب، ومواصال للبعض اآلخر، فيكون ذلك البعض األول مباينا له، وال يوجب

اين بكليته أو وال ندري هل اجلانب اآلخر مب ال شيء من ج ب، أوجبنا املباينة من جانب ج،: فكذلك إذا قلنا
إنه إذا كان كل ج مباينا لب، أي ليس شيء من ج ب، فب مباين لكل  ببعضيته فيحتاج أن يبني ببيان؛ بل ليسلم

 فهل إذا نقل كل من ج إىل ب، يكون حقا أن كل ب مباين جل، أو يكون ليس. بني بنفسه ج، وليسلم أن هذا

 يف قوهلمكذلك؛ بل حكمه حكم البعض إذا نقل عن ج إىل ب :فصار بعض ب ،مباينا جل كان  بعض مباين لب
وأما إذا . املتباينان موجودين معا حال املبانة كاذبا، على أنه حيث يصدق واملباين مباين للمباين، إمنا يصدق إذا كان

: ا، فال يقالموجودا، مثل مباينة الكاتب لإلنسان حني ال يكون إنسان ما كاتب كانت املباينة هو أن ال يكون أحدمها

وأما . التعليم األول فهذا البيان ليس بشيء، وال ينبغي أن يلفتف إليه؛ بل إىل بيان. املعدوم مباين أيضا إن اآلخر
معقول بذاته مستتام إليه يف نفسه، وليس  طعنهم من جهة استعماله قياس اخللف، فاجلواب عنه أن قياس اخللف

واملعلم األول، فإنه ليس يعلمنا حال قياس . عنه إذا كان كامال، معلم  يلزمحيتاج إىل أن يعلمنا حاله، يف لزوم ما
الفاضل من  مث إن. واستعماله وقبوله طبيعي وعلى ما تعلم. سبيل التذكري والتجريد من املادة اخللف اإل على

 قياس كامل وهذا. شيء من ج ب ال: وقلنا. وإال فليكن بعض ب ج: املتأخرين قد بني هذا بوجه حسن، فقال
فيلزم من ذلك أن بعض ب . ال على سبيل إفادة علم جمهول معلوم اإلنتاج بنفسه، إمنا يعلم بعد على سبيل التذكري،

وهي . إذا كانت الكلية السالبة على ما جيب يف نفس األمر فليس جيب هلا عكس فهذا، أما. ليس ب وهذا خلف
إال وليس ب  ليس وال واحد من ج: أو أن نقول. ج، فليس يوجد بكل : أن جنعل العبارة منها بقولنا اليت رأينا
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. دائم فإنه يسلب عنه ب، ال ندري مىت فيفهم عنه أن كل واحد مما يوصف بأنه ج بالفعل كيف كان دائما أو غري

 زمان وجوده وصف بج أو مل يوصف، أو يف بعض زمان كونه ج، أو أيف مجيع زمان ما يوصف بأنه ج، أو يف مجيع

إذا سلب عنه ب يف زمان كونه ج كله، فقد سلب عنه ب، وإن . فإن ما يوصف بإنه ج .زمان غري زمان كونه ج
وإن كان يف  يف بعض ذلك الزمان فقد سلب عنه ب، وإن كان يف زمان قبل أو بعد ذلك فقد سلب عنه ب، كان

فأومهنا زمانا، فذلك لضرورة  لب،فإنا وإن قلنا مسلوب أو سلب أو يس. كل زمان وجوده فقد سلب عنه ب
فإذا كانت السالبة . عليه سلب ب ال ندري مىت اللفظ؛ بل مرادنا أن كل شيء يوصف بأنه ج، فذلك الشيء حق

أو ماهو خارج عن الضرورة، وهو الذي ليس السلب عنه دائما مادام ذاته  الكلية املطلقة هل العامة كما عند قوم،
 فإن سلب الضحك. وقات وجوده، وهي اليت ختص بالوجودية، مل يلزم هلا عكسوقت ما من أ موجودا، بل يف

وإذا سلب وقتا ما  بالفعل عن كل إنسان، صحيح ذا الوجه، فإن كل إنسان يسلب عنه الضحك بالفعل وقتا ما،
 .من خيرج الضرورة عن اإلطالق وكل إنسان يسلب عنه الضحك مطلقا، وخصوصا على رأي. فقد سلب مطلقا

أن يسلب اإلنسان عن الذي يضحك بالفعل بوجه  إذا كان هذا السلب الكلي مطلقا ال ينعكس، إذ ليس ميكنو
إن كذا : وهذا معىن وقلنا. للسلب الكلي ملطلق مادة ال ينعكس فيها من الوجوه، وكذلك يف مواد كثرية، فقد وجد

 فبني من هذا أن السالب الكلي املطلق. يلزم عكسه، ال أنه ال ينعكس يف مادة من املواد ال ينعكس، أي ليس

وال واحد من : يقال لكن هذا السالب ال يعرب عنه باللفظ املوضوع هلذا الشأن؛ فلذلك ال. احلقيقي ال ينعكس
 .الناس ضاحك

   
فيها ما حصل من  إن املطلقة هي اليت احلكم: إن قوما يقولون: اآلن يف وجوه آخرى تعترب هلذا؛ فنقول فلينظر
واحد من املوصوفني بأنه ج يف املاضي  كل ج ب، كان معناه أن كل: وعات موجودا، حىت يكو إذا قال قائلاملوض

معناه أنه ال شيء من وجد وحصل : قوهلم فيكون. واحلال مما قد وجد هو موصوف بأنه ب ،ال شيء من ج ب
أو يكون بعض ج إذا وجد كان ب . كونه ب، وإن كان قد ميكن أن يوجد له ب جيما بالفعل إال مسلوبا عنه

إذا اتفق يف  مثال األول عندهم. لكنه اآلن ليس موجودا، واملوجود منه هو البعض الذي ال شيء منه ب بالضرورة،
موجود فيه إال البياض، فيكون حينئذ كل  ومثال الثاين أن يكون وقتا ال لون. وقت إن لك إنسان متحركا بالفعل

أما . فلينظر هل يلزم من هذا أن ال شيء مما هو ب فهو ج أيضا .وجودي ينعكس أيضالون بياضا، فيكون هذا ال
 عين يف األصل، فليس جيب أن يكون ها العكس، ألنه جيوز أن يكون ب مسلوبا عن ج إذا عين يف العكس ما

ابة موجودة يف تكون الكت فإنه ليس يلزم إذا سلبت الكتابة عن إنسان موجود، أن. املوجود، ومل يوجد يف غريه
يلزم من ذلك أن يكون سلب ج عن كل واحد من  فليبس. آخرين، أو أشياء أخرى غري الكتابة حكمها هذا احلكم

فإم رمبا مل حيصلوا ب، حىت يصريوا حبيث إذا وضعوا كان . اإلطالق الذين حصل هلم وجود ب، حقل على سبيل
ب   الشرط وعلى أن يكون ج مسلوبا عن ب، سواء مل يوجدوأما على غري هذا. احلكم املذكور السلب عنهم على

 .أو وجد شيء آخر غري ج، فهذا صحيح خارج من طريق العكس على هذا القانون

فإنه إذا سلب ج  .فإنه ال يلزم أن تكون ضرورية. ينبغي أن ينظر أن هذه القضية حينئذ، أي القضايا تكون لكن
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أن يكون اتفق أن كان كل : مثل ب أن يسلب عنه ج يف كل زمان،سلبا بالفعل عن ب، وكان ب شيئا ال جي
ذهب، وكان حينئذ ال وجود ملالك ألفي وقر ذهب يف  موجود أبيض يف وقت ما، مسلوبا عنه أنه مالك ألفي ِوقٍر

وانعكس أنه ال شيء مما هو مالك ألفي وقر ذهب بأبيض، كان هذا مما ال  املوجودين يف ذلك الوقت هو أبيض؛
إمات أن  وقد اتفقوا على أن كل قضية. الضرورة، ومل يكن ممكنا حقيقيا، إذا قد سلب عنه بالفعل ق بشرطيصد

شرط أنه بالفعل؛ وإذ  يكون فيها حكم بالفعل ضروري، أو حكم بالفعل غري ضروري، أو حكم ممكن ليس فيه
ملطلق هو الذي جيب أن يكون فيه من أن ا فيكون ما ظنوه. ليست هذه القضية ممكنة وال ضرورية فستكون مطلقة

كل كذا كذا، ليس يعىن به كل موجودين : واعلم أن قولنا. باطال احلكم فيه على املوجودين يف زمان، قد حصل
 ومع ذلك فإن هذا إن اعترب،. املوجودين من الناس يف زمان ما بعض الناس ال كل الناس كذا يف زمان ما، فإن

املذهب، وسيحوجنا  بالضروري وال املمكن، فيجب إذا أن ال يلتفت إىل هذاحصلت أقسام الل ميكن إحلاقها 
وجود هذا املوضوع، بل اعترب صدق القضية، كان  فإن مل يعترب. إمعاننا فيما يستأنف إىل أن نزيد هذا الغرض شرحا

 سواء كان املطلقة هي اليت احلكم فيها بسوره صادق زمانا ما، املوضوع موجودا أو غري موجود، حىت تكون
 فإن غري املوجود يصدق غليه السلب عاما، كان العكس مثل األصل بعينه متعلقا. موجود املوضوع موجودا أو غري

 .يستقبلك بذلك الزمان، وكان مطلقا؛ إال أن هذا االعتبار مزيف، ملا دريت وملا

 ج ما يصح أن يكون ج حىت يكون وأما أن أخذ املوضوع على السبيل الذي اختاره الفاضل من املتأخرين، حىت
يكون حاصال له أنه ج، فلينظر ما يلزم من ذلك؛  يدخل فيه ما يصح أن يكون ج، وإن جاز أن يوجد ويعدم وال

إما أنه ال شيء مما يصح أن يكون ج بالفعل أو بالقوة موصوفا بالفعل بأنه  فيكون ومعىن السالب الكلي على مذهبه،
السالف،   ما ال جيب سلب ب عنه بالفعل كل وقت،فال جيد حميصا عن اإللزامالفاضل جعل املطلقة ب، لكن هذا

ما هو موصوف بالفعل مما يوصف به  إذ بينا أن مثل هذه املطلقة قد ال تنعكس؛ وال يتغري ذلك بأن جيعل املوضوع
 .الوجهني فهذا على أول. املوضوع أو بالقوة؛ وما جيري جمراه

   
ليس كذلك؛ بل  إنه: فإن قال قائل. ضية يسلب فيها اإلمكان العام، وليست مطلقةالوجه الثاين، فإنه ق وأما

إن : الرابطة، وخنرب عن إمكان الرابطة فنقول أوال اإلمكان ههنا يف مفهوم احملمول، وإمنا يكون ذات جهة جبهة تلحق
 إن: وثانيا.  ج يصح أن يكون ببعض ما هو: السالبة ملحقة بالرابطة، فإنك تقول هناك اجلة ههنا يف مقابلة القضية

جهتها جزءا من احملمول، مث  كل مقدمة هلا جهة ميكن أن جتعل اجلهة فيها خارجة عن احملمول، فإنه ميكن أن جتعل
كاتبا، أمعناه أن كل إنسان ميكن، أو يصح، وال  كل إنسان ميكن أن يكون: فإنك إذا قلت. تلحق ا جهة أخرى

فإنك إن قلت هذا وعنيت باإلمكان اإلمكان احلقيقي الذي . احملمول على حنو معناه ة علىمتتنع كتابته، مدخال للجه
فحينئذ ال . إمكان قريب فإن إمكان الكتابة ليس ممكنا، اللهم إال أن يلتفت إىل. يف هذا املوضع، فقد كذبت يصدق

ن أن يكون كاتب، كاذبا على كل إنسان ممك :ومع ذلك فيكون قولك. جيد حيلة فيما ليس فيه، إال إمكان واحد
وأما بعد هذا كله فينظر أن . وال قريب، بل الناس خمتلفون يف ذلك ألن ذلك كله ليس بإمكان بعيد. هذا التأويل

 إن هذه القضية مع هذا كله تكون على حكم السالبة الضرورية، إذ كان ال شيء مما: فنقول هذا كيف ينعكس،
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 .ن بيصح أن يكون ج، هو شيء يصح أن يكو

حنن نقول : على الوجه األول أيضا ال تنعكس، وأوردوا له أمثله فقالوا إن السالبة الكلية: هذا وإن قوما قالوا
احليطان، أو  احليطان يف الوتد، وال من البطيخ يف السكني؛ وال ينعكس أنه ال شيء من األوتاد يف الشيء من

هو الوتد وال السكني، بل يف الوتد  ذكروه أن احملمول ليسالسكاكني يف البطاطيخ ؛ فاجلواب عن أمثال هذا مما 
 .ينعكس ويف السكني، فاجعلهما كما مها جبملتهما موضوعني

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف عكس املطلقات

تنعكس؟ أكلية موجبة أم جزئية؟ وهل تبقى مطلقة؟ أم  وإذ قد بينا هذا فلنبني أن الكلية املوجبة هل تنعكس؟ وكيف
مثاله كل إنسان حيوان، وليس . قولنا كل ج ب فليس يلزم أن يكون كل ب ج إذا صدق: ى مطلقة؟ فنقولال تبق

للكلية املوجبة  فليس جيب إذن. كل مستيقظ إنسان: كل إنسان مستيقظ، وال نقو: وأيضا نقول. إنسان كل حيوان
كل ج ب لزم أن بعض : فإنا إذا قلنا وأما عكسها اجلزئي فواجب،. عكس كلي موجب، فإنه رمبا كان احملمول أعم

وهذا مما ينعكس، . إن مل يكن بعض ب ج فال شيء من ب ج إنه: وقد جرت العادة يف بيان هذا أن يقال. ب ج
 .فهذا هو البيان املعتاد يف هذا الباب. كل ج ب، وخذا خلف: قلنا فيكون وال شيء من ج ب، وقد

املطلقة هي  وذلك أنه إن كان نقيض املوجبة اجلزئية. و حقيقي؛ أم ليس حبقيقييف هذا البيان، هل ه وعلينا أن ننظر
على أن ذلك كما علمت حيتاج . هذا بيانا إن احلقيقية منها ال تنعكس، فال يكون: السالبة الكلية املطلقة، وقد قيل

ما، حىت يكون السلب مل يشتغل بتعيني حال أو وقت يف كليه وهنا. يف أخذ نقيضه إىل أن تعني احلال والوقت
إن هذا وإن كان هذا، : فنقول اآلن. هو مقابل وال جيب أن تنعكس السالبة الكلي فيه فال. مقابال، فيعني يف اخللف

أن يكون إمنا  بعض ب ج فيجب: وذلك ألن القائل إذا كذب يف قوله. مكان هكذا، فإن هذا البيان صحيح وإن
بعض ب : بعض ب ج وقتا ما، فقال  وقت من األوقات؛ فإنه إذا وجدكذب ألنه ال جيد بعض ما هو ب هو ج يف

كان صادقا مع ذلك أن كل ب ليس وقتا ما ج، فليس  وإن. ج، أي وقت كان وأي حال كان، فإنه يكون صادقا
ت ، صدق.وكلن اليت إذا كذبت القائلة بعض ج ب. مناقضة لتلك اجلزئية املوجبة إذن هذه الكلية السالبة املطلقة

هذه املوجبة  فإذن مناقض. تكذب؛ إال أن يكون بعض من األبعاض موصوفا يف شيء من األوقات باحملمول هي وال
نفسها، مانعة لإلجياب اجلزئي كيف كان،  اجلزئية املطلقة، هو هذه السالبة اليت ظهر من حاهلا قبل أا تنعكس مثل

 على املعىن األخص، مل يكن هذا نقضيه؛ بل جاز أن يكون املطلق فإذن أخذ. فهذا البيان إذن حق. فضال عن الكلي
 فكذبت السالبة، ومل جيب أن يصدق نقيضها على الوجه املشهور.كاذب، بل ألن احلمل دائم كذبا، ال ألن اإلجياب

 .فيكون خلفا
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فإن كان املطلق  .هذا أن الغرض يف التعليم األول، ليس ما ذهب إليه من أختار هذا االعتبار يف املطلق فيظهر من

إن مناقض قولنا، ليس : ونقول اآلن. بعد مأخوذا على املعىن األخص، فيبني انعكاسه باالفتراض الذي سنشري إليه
مناقض السالب الكلي املطلق واملوجب الكلي املطلق العام للجميع،  وأما. كل املطلق، هو كل الذي احلمل فيه دائم

  عرفت الفرق بني الدائم والضروري، فيحب أن يراعى هذا يف مجيع ماوقد. على الدوام هو اجلزئي الذي يدل

 .فهذه أصول جيب أن تكون منك على ذكر، فإن الناس مل يشتغلوا ا. نورده

واحد من  إذا كان كل ج ب فليفرض: وذلك بأن نقول. هذا العكس ميكن أن يبني بالتعيني واالفتراض إن: ونقول
وكذلك قد . موصوف بأنه ج فاملوصوف بب الذي هو د. ون د هو ج وهو بوليكن د، فيك. املوصوفات بج

فإنه إن مل يكن بعض ب ج، فال شيء من ب ج  ميكن أن تبني باخللف على قياس ما فعله الفاضل من املتأخرين،
ينتج بقياس كامل طبيعي أن السالب املطلق، مبعىن، مادام ذات ب وكان كل ج ب ،ا بال شيء من : موصوفة بأ

خلف هذا. ج د. 

كان كل كاتب مستيقظ، أي وقتا ما،  حاله أيضا اإلطالق العام، فال يلزم إذا: وأما أن هذا العكس ما حاله، فنقول
ويف بعض املواضع جيب أن . موجودا، أو مادام مستيقظا جيب أن يكون بعض ما هو مستيقظ هو كاتب، مادام ذاته

ولقائل . وهذان يعمهما اإلطالق العام. يوان إنسان، أي مادام موجود الذاتاحل كل إنسان حيوان، وبعض: نقول
وذلك . الذات كل كاتب مستيقظ لزم منه أن بعض ما هو مستيقظ فإنه كاتب مادام موجود: إنا إذا قلنا :أن يقول

تب، فإنه بعينه من حيث هو كا وذلك الكاتب. الكاتب من حيث هو كاتب فهو بعض املستيقظني: أنا إذا قلنا
فبعض ما يقال له إنه مستيقظ، فإنه كاتب مادام . املستيقظ كاتب مادام ذاته موجودا، وهو بعينه بعض موضوعات

 .أيضا ضروريا فقد انعكس ههنا.ذاته موجودا

ال مينع وجود بعض : لنا يف هذا، فنقول أما أوال، فإنا نسامح وال نناقش املناقشة اليت: فنقول يف جواب ذلك
فإنه كما أن اجلزئية ال مينع صدق سلبها صدق . بعضه ليس كذلك ظ كاتبا مادام ذاته موجودا، أن يكوناملستيق

وكذلك بعض األجسام أبيض بالضرورة، وبعضها أبيض . صدق ضرورا صدق ال ضرورا إجياا، كذلك ال مينع
املذكور، فبعضه الذي ليس   الشرطفإن كان بعض ما هو موضع املستيقظ كاتبا بالضرورة إذا أخذنا. بالضرورة ال

لزمنا أن ال نسلم أن الكاتب من حيث هو كاتب  وإن قابلنا هذا الكالم باحلق،. بذلك الشرط ليس بالضرورة
فإن الشرط هو أن يكون . يؤخذ كاتبا فقط ال يوصف باملستيقظ فإن ذات الكاتب بشرط أن. يوصف باملستيقظ

 ف يكون هو مستيقظا، فيكون كاتبا فقط ليس كاتبا فقط؛ بل إذا أخذوالكاتب فقط كي .كاتبا فقط بال زيادة

باملستيقظ وصفا ال  مطلقا، أي الكاتب، كيف كان املوصوف بأنه ما كاتب، اوز أن يكون، كيف كان املوصوف
 عنها، ال تكون موضوعة ملا ليس حبدودها وال وأما األشياء من حيث حدودها، وبشرط جتريد العوارض. بالضرورة

الكاتب : كاتب، ليس جزءا من املوضوع البتة، وذلك يف مثل قولنا من حيث هو: مث ستعلم أن قولنا. يف حدودها
ونرجع . وسنبني لك حينئذ أن الشك منحل من وجه آخر. مستيقظ، بل جزء من احملمول من حيث هو كاتب هو

خاصة، وجدا قد  ألنك إن أخذت املطلقةوذلك . إن العكس يف املطلقتني مجيعا ال جيب إال مطلقا عاما :فنقول
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بعض ما هو مستيقظ كاتب ال  :كل كاتب مستيقظ، وعكسه: مثال األول. تنعكس خاصة، وقد تنعكس ضرورية
وإذ . أن بعض ما يتنفس إنسان بالضرورة: وعكسه كل إنسان متنفس ال بالضرورة،: ومثال الثاين. بالضرورة

. فاعلم حال اجلزئي الواجب، وأنه ينعكس مثل نفسه جزئيا موجبا كعرفت حال الكلي املوجب املطلق، فكذل

 .وينبغي أن ال يطول بسببه .والبيان ذلك البيان
   

بل جيب أن  فال حيتاج أن نعددها كلها؛. أمثلة نوقض ا ما قلناه من انعكاس الكلي املوجب جزئيا وقد أوردت
 وكذا األمر أن تنظر إىل مجلة . تنعكس ا أن السالبة الكلية اليتذكر ما قلناه يف اجلواب عن حدود أوردت، لتبني

جزءا مما فيه وزال تغريه، أعين اجلزء الذي إذا نقصته عنه وهو  املوضوع ومجلة احملمول فتعكسه كما هو، ال تنقص
احملمول  تفإنك إذا حفظ. العكس فأردت أن حتفظ اإلجياب والسلب مع نقصانه مل جتد احلكم ثابتا حباله األوىل قبل

فإا ال تنعكس، فليس إذا مل يكن  وأما السالبة اجلزئية. كما كان واملوضوع كما كان وعكست مل تغلط ومل تغالط
 .يكون كل إنسان حيوانا، أو كل كاتب إنسانا كل حيوان إنسانا، أو كل إنسان كاتبا، وجب أن ال

النقيض، وهو وأن يؤخذ ما يناقض احملمول نتأمله، وهو الذي يسمى عكس  وههنا نوع من العكس آخر حيب أن
ب ليس  إذا قلنا كل ج ب، لزمن منه أن كل ما ليس: فنقول. وما يناقض املوضوع فيجعل حمموال فيجعل موضوعا،

ما هو ج هو ما ليس  فبعض ما ليس ب هو ج، ينعكس فبعض. ج، وإال فليكن بعض ما ليس ب ليس ج، فهو ج
وقلنا كل ج ب ،ج،: ناوإذا قل. ب ليس ج، صح كل ب كل ما ليس ب فيكون . وإال فليصح ليس كل ج ب

فذلك البعض ج وليس بب ،ليس ج فذلك البعض ج وليس : قلنا .بعض ما هو ج مسلوبا عنه ب كل ما ليس ب
رة، ال شيء من الناس حجا: فإنك إذا قلبت. ال شيء مما ليس ب ليس ج ال شيء من ج ب ال يلزم: وإذا قلنا. بج

ليس  شيء مما ليس حبجارة ليس بإنسان، أو ليس شيء مما ليس حبجارة هو إنسان؛ بل لزم بعض ما مل يلزم أنه ال
وكنا قلنا ال شيء . ليس حبارة حجارة فهو إنسان، وإال فال شيء ممال ليس حبجارة فهو إنسان، فال شيء من الناس

فإنه يوجد موجودات أو معدومات . ب ليس ج سبعض ج ب، لزم بعض ما لي: وإذا قلنا. من الناس حجارة
معا، فيكون بعض ما ليس ب فيلزمه ليس كل ما ليس : وأما قولنا. ليس ج خارجة عن ج و ب ،ليس كل ج ب

وههنا فحوص أخرى، . ب ليسج، فكل ما هو ج ب، فكل ما هو ج فهو ب ب ليس ج، وإال فكل ما ليس
 .احقمواضعها كتاب اللو وأألوىل أن جنعل

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف عكس الضروريات واملمكنات
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وإال أمكن أن : قالوا. أن يكون بالضرورة ال شيء من ب ج إذا قلنا بالضرورة ال شيء من ج ب، فيجب: ونقول
وهذا مما مل . يكون بعض ج ب، فأشكل هنا شيء وهو أنه استعمل عكس املمكن فيه يكون بعض ب ج، فأمكن أن

أن يكون ذلك  فإنه إذا أمكن أن يكون شيء شيئا، أمكن. إن إنعكاس هذا املكن بني بنفسه: فقال بعضهم .دينب بع
وعندي أنه . غري متوقف فيه أن يبني حاله وملا كان هذا بينا بنفسه، جاز تعريف غريه به،. الشيء اآلخر ذلك الشيء

ف من أن املمتنع كونه شيئا، ميتنع كون ذلك الشيء فرضوه بينا أعر وليس ما. حيتاج هذا العكس إىل بيان ما أيضا
وقريب من املطلوب، لكن ما قاله اآلخرون أحسن، وهو أنه إن أمكن أن يكون بعض ب ج  هو الذي هو املطلوب

فإن . الزم ما ميكن ممكن فإن. والكذب الغري احملال ال يلزم منه حمال. وأكثره أن يكون كذبا. فرضه غري حمال كان
وكيف يكون، وإمنا يكون مع كون ما ال يكون . يكون البتة فما ال يكون إال ويلزمه احملال ال.  يكون البتةاحملال ال

فإذا فرض بعض ب ج موجودا، فحينئذ يكون بعض ج ب موجودا، . ال يلزمه احملال فالكذب الغري احملال. البتة
يكون  ال شيء من ج ب، فكيف: الضرورةلكنك قد قلت ب. يكون بعض ج ب كما علمت كذبا غري حمال فحينئذ

على أن هذا . ج كذب وحمال ولزم من قولنا بعض ب ج، فقولنا بعض ب. بعض ج ب، غري حمال، فهو حمال: قولنا
فإذا أمكن أن تصدق املطلقة . أمكن الزمه إذا جاز وأمكن شيء،: له وجه، وهو أقرب عندي، وهو أن نقول

وأمات إذا كان . وهذا أصح ما ينبغي أن يقال. بعض ب ج: قولنا ا ضرورة، أيبعض ب ج، أمكن الزمه: القائلة
باضطرار أن يكون كل بج ب أو بعض ج ب، فيقولون إنه باضطرار أن يكون بعض ب  القول موجبا مثل قولك

ذ إما أن حينئ. حكمه وللبيان املشهور هلذا هو أنه ال بد من أن يكون بعض ب ج، ألنه من حيث هو مطلق هذا .ج
فبعض ج ب، ال باضطرار، وكان كله  فإن كل كان ال باضطرار،. يكتمون باضطرار، أو ال يكون باضطرار

 .ختليط ويف هذا البيان مواضعه. باضطرار، وهذا خلف
   

ومل يبني أا إن  الذي سلف من تعليمهم يف انعكاس املطلقة املوجبة، إمنا كان أا تنعكس جزئية فقط، وذلك ألن
فإن كل إنسان كاتب ال . الوجوه وال هذا هذا حق بوجه من. انت ال باضطرار فيكون عكسها ال باضطرارك

 .باضطرار، مث كل كاتب إنسان باضطرار

ينفع يف بيان  الثاين هو أنا وإن سلمنا أن هذا البيان قد ينفع يف إثبات عكس الكلي املوجب، فكيف والتخليط
. يكون بعض ج ب أيضا ال بالضرورة بعض ج ب بالضرورة، أن: مينع قولنافإنه ليس . العكس اجلزئي املوجب

إن انعكس على قوهلم فصار بعض ج ب ال بالضرورة،  مث. بعض ب ج بالضرورة: فيجوز أن يكون عكس قولنا
فإنك تعلم أن بعض األجسام متحركة . ب بالضرورة، ومل يلزم خلف بعض ج: صح مع صحة األصل، وهوه قولنا

وكذلك بعض األجسام سود بالضرورة أي دائما، وبعضها سود ال . ال بالضرورة رة، وبعضها متحركةضرو
عليه هو  والربهان. احلق أن هذه تنعكس مطلقة باملعىن األعم، وهو أن بعض ب ج بال زيادة شرط بالضرورة؛ بل

فال . لضروري من املثال املذكورا وأنت تعلم ليس جيب أن يكون عكس غري الضروري عن غري. املثاالن املذكوران
وسرتيدك هلذا شرحا يف . الشيء ال يكون هذا ضروريا له ميتنع أن يكون الشيء ضروريا محله على شيء، مث ذلك

 .موضعه
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: إن قولنا: فقال بعضهم. وجود التلخيص الذي تكلفه أصحاب التعصب عن هذا الالزم ومع هذا فيجب أن نورد

ما هو كاتب هو  وذلك ألن الكاتبني املعدومني هم أناس معدومون ؛ فبعض. س حقاكاتب إنسان بالضرورة، لي كل
 .باإلمكان ناس، أي متكنوا أن يصريوا ناسا

 كل ب ج، معناه كل ما يقال له أنةه بالفعل ج، وأخرج ما هو كاتب: ذكر أن قولنا وهذا هو اإلنسان الذي

ذلك فليس جتد البتة مقدمة  لكاتب بالقوة يف هذه اجلملة، ومعفاآلن قد أدخلت ا. كاتب: باإلمكان، داخال يف قولنا
فبعض . كاذبة؛ أن الناس املعدومني حيوان باإلمكان كل إنسان حيوان بالضرورة،: فإن قولنا. كلية ضرورية موجبة

ستعملة وال جمد مثاال من األمثلة امل. باإلمكان؛ فليس بالضرورة كل إنسان حيوان الناس، وهو الذي بالقوة، حيوان
 .املوجب، يكون صادقا البتة للكلي

وذلك ألن معىن هذا أن بعض ما يوصف بأنه . باإلمكان، صحيح إن قولنا بعض الكتاب ناس: وقال بعض احملصلني
وسواء مل يكن كاتبا، أو كان كاتبا، وكان بالضرورة كاتبا، أو كاتبا ال بالضرورة،  .كاتب بالضرورة، هو إنسان

 .كاتب فإذن كونه إنسانا بالضرورة، ليس ألنه. وإن لك يكن كاتبا. الضرورةيكون إنسانا ب حىت

فأنت تقول يف نفسك، ال من جهة  بعض ما يوصف بأنه كاتب، هو إنسان بالضرورة وإن مل يكن كاتبا،: فإذا قلت
 بعض غري ضروري أن تكون معه اإلنسانية، فيكون فإذن يكون. أنه كاتب، فجهة أنه كاتب ال توجب الضرورة

. ليس ضروريا أنه إنسان أو ليس بإنسان، وذلك من جهة ما هو كاتب الكتاب وهو الكاتب من جهة ما هو كاتب

 .يكون إنسانا من جهة ما هو كاتب فبعض الكتاب مكن أن

الكاتب من : منحل وزجه بعيد، وغلط من ظن أن قولنا وهذا الرجل، وإن دقق، فقد غالط ومحله التعصب على
يصح معه أن الكاتب من جهة ما هو كاتب، ال يكون محل اإلنسان  ، ال وجب الضرورة؛ حىتحيث هو كاتب

كالمنا يف  كالمنا يف أن كونه كاتبا هو الذي جعل محل اإلنسان عليه ضروريا أو مل جيعل، بل ضروريا عليه، وليس
. ، فيكون ضروري احلمل عليهدائما إنه حيمل عليه: فإن قال. اإلنسان هل حيمل على الكاتب من جهة ما هو كاتب

وكذلك إذا زالت الكتابة مع كونه إنسانا حمموال على الشيء  .فبني أنه حيمل عليه، وإن مل يكن ألجل أنه كاتب
فليس أنه ال يكون وحيمل على . ال مينع أن يكون حمموال على الكاتب، ودائما له الذي هو الكاتب، فإن ذلك

 .ليه دائمايوجب أنه حني يكون ال حيمل ع شيء،

كاتب، هو كاتب فقط و ال زيادة، واإلنسان معىن آخر غري أنه كاتب،  إن الكاتب من جهة ما هو: فأما إن قال
 نعم. فإن اإلنسان، من حيث هو إنسان، هو أنه حيوان. كان هذا حكم اإلنسان واحليوان فليس حمموال عليه،

من اخلواص الذاتية،  فإن الكاتب. ءان من حد الكاتباحليوان حينئذ جزء من حده، وكذلك احليوان واإلنسان جز
كله؛ فإن الكاتب إذا أخذ أنه كاتب فقط، وكان  وبعد هذا. مبعىن، أا توجد يف حدها املوضوع وجنسه ال حمالة

بالضرورة ال باإلمكان؛ فكان بعض الكتاب بالضرورة ليس إنسانا ال  اإلنسان مقارنا له كان غري حممول عليه
 .الكاتب من جهة ما هو كاتب  وهوباإلمكان،

   
بغض الكتاب  :فقوله. من حيث كذا، ومن جهة كذا، من أجزاء احملمول: وهو أن قولنا. ههنا غلطا آخر على أن
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الضرورة إنسانا، من جهة ما هو  الكاتب ليس من: من جهة ما هو كاتب ليس بالضرورة إنسانا، هو مبعىن قوله
احليوان : فإنا كنا نقول. جزء من املوضوع، للزم منه حمال يس جزءا من احملمول، بلكاتب، ولو كان هذا االعتبار ل

أو ليس؛ فلو كان من جهة ما هو حيوان ناطق، للزم أن يكون كل حيوان ناطق، ولو  من جهة ما هو حيوان، ناطق
ألن الشيء الذي يقال  .احليوان من جهة ما ه و حيوان ليس بناطق، للزم أن ال يكون أحد من احليوانات ناطقا كان

لكن ملا كان قولنا من . وكيف كان على الشيء من حيث هو هو، ومن حيث هو طبيعته، فيقال من حيث كان،
أن احليوان من جهة ما هو حيوان ليس بناطق، بل أن جياب  حيث ومن جهة كذا جزء من احملمول، مل يلزم أن جياب

فإذا كان كونه حبيوانية تسلب عنه . ل قد يكون وقد ال يكونحيوان بناطق، ب أن احليوان ليس من جهة ما هو
 .السواء كونه ال حبيوانية توجب عليه النطق، مل يلزم أن يكون األمر يف تسليم القسمني على النطق، غري

على املوضوع، أن جتيء بعيده  وكيف يكون جزءا من املوضوع؟ وأجزاء املوضوع جيب، إذا كان بعدها شيء حيمل
بعض الكتاب من جهة ما هو كاتب، : فإذا قلنا. كذا احليوان ناطق كذا، معناه احليوان الذي هو ناطق: كقولنا

املأخوذ من جهة ما هو كاتب، أو بعض الكتاب، الذي هو من جهة ما هو  فيجب أن يكون معناه بعض الكتاب،
 هو كاتب فقط ال يتبعض والفإن الكاتب الذي أخذ من جهة ما . إدخال هذا السور فيه هذر فيكون. كاتب فقط

إذا جعل هذا جزء من  مكل الكاتب املأخوذ من جهة ما هو كاتب؛ وال يكون هذرا: أيضا يتسور بالكل، حىت يقال
هذا جزء من احملمول، فيجب أن يكون جزءا  بعض الكتب هو من جهة ما هو كاتب كذا، فإذا كان: احملول، فقيل

 .من املوضوع عند العكس

 فيكون قولنا كل إنسان مكن أن يكون: املوضوع، أليس جيب أن يكون جزءا من احملمول؟ قيل نوهب أنه جزء م

وهذا كاذب، فإنه وال  كاتبا، معناه أ، كل إنسان مكن أن يكون كاتبا، الذي هو من جهة ما الكاتب كاتب فقط؛
 يكون الشيء، الذي هو فإن اإلنسان ال .واحد من الناس يوصف بأنه كاتب املأخوذ من جهة ما هو كاتب فقط

غ، : ولسنا نلتفت عندما نقول. خارجا من وجوده مسلوبا عنه جمرد الكاتب فقط الذي أنه إنسان وأنه حيوان،
بشرط  كاتبا، إىل اعتبار يف الكاتب، وجهة تقترن به، غري معين مطلق أنه كاتب بال شرط ال اإلنسان ممكن أن يكون

الذي هو موصف بكذا، بال شرط  ، فيجب أن ال يلتفت يف املوضوع إال أنهفننظر، هل حيمل ذلك على اإلنسان. ال
فأي شرط أحلقناه به، فهو جزء . احملمول إال مأخوذا حمموال دوام أو بال دوام، وال بشرط من جهة، وال نلتفت إىل

ولو كانت . ملبعد ذلك يربط ويؤخذ عند العكس فيما جيعله حمموال أو موضوعا، وال يه احلملة، هو احملمول، مث
 .قلناه الشروط معتربة لبطل، كثري من املقدمات الضرورية، وصارت ممكنات، ولتجمع جوامع ما هذه

أيضا حيمل على ب أو ال  فلننظر هل إذا كان ج ب، وب ممكن يف ج خاص به، فهل إّا محل ب عل ج، ف ج
لكنا جند الكاتب، من .  حيث هو كاتبنأخذه من حيمل؟ فلتكن ج احليوان، و ب الكاتب، فلننظر هل جيب أن

مسلوب عن احليوان الكاتب من حيث هو كاتب؛ بل جيب أن  حيث هو كاتب، مسلوبا عنه أنه حيوان، ف ج
 موضوعا، فبني أن احليوان يكون حمموال عليه، نراه يكون حمموال عليه وقتا ما، أو يراعى ما كان أوجب، فنجعله

موجودة، فاحليوان ضروري  ق هو أنه حممول عليه دائما مادام ذات الكاتبفإن كمان احل. مادام الذات موجودة
 . ويف هذا بالغ ملن أنصف. للكاتب، والكاتب ليس ضروريا للحيوان
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ليس كل موصوف بأنه حيوان إنسانا،  فإنه ليس إذا كان بالضرورة. وأما اجلزئية السالبة الضرورية، فإا ال تنعكس
أن قولنا بالضرورة ليس، ليس سلب الضرورة؛ بل سلب  واعلم. كل إنسان حيواناجيب أن ال يكون بالضرورة 

 .الضرورة ليس بالضرورة
   

باشتراك االسم يقال على  إن املمكن: قالوا: املقدمات املمكنة، فقد قيل فيها يف مثل هذا املوضع ما أصف وأما
وما كان يف .  واملطلق فحكمه حكم ذلكالضروري فما كان من. الضروري وعلى املطلق وعلى املمكن احلقيقي

فأوهم ظاهر هذا اللفظ أن املمكن إذا قيل . سنبني لك يف موضع آخر املمكن احلقيقي فحكمه قد خيالف، على ما
اللفظ  فإذا مل يكن خمالفا إال يف. خمالفا له إال يف اللفظ، فيقال له ممكن ونعين أنه ضروري على الضروري مل يكن
الناس يقول، وال يف لغة من  فإنه ليس أحد من. ليس ينبغي أن يفهم األمر على هذه الصورةكان عكسه عكسه، و

الشبهة اليت دعت إىل أن جيعل يف لفظة املكن  وال. ، ويعىن به الضروري.اللغات يقال ممكن على الضروري
مقوال على الضروري أا الضروري ومرة أن ال يقال، وكان ميتنع كوا  اشتراكا، حىت كان جيب مرة أن يقال على

يوجب كوا  وكان. السالبة العكس الذي جيري بينهما، إذا ما كان ميكن أن يكون ميكن أن ال يكون تنعكس إىل
ميكن مقوال على الضروري، وكان  مقوال على الضروري أن ساا ال يقال عليه، وإال كان نقيضها وهو أنه ليس

فإن املمكن إذا كان له . على الضروري قوال مترادفا بأن املمكن يقالالضروري ممتنعا شبهة توجنب يكون حلها 
وهل املمكن الذي جيب قوله . واآلخر مباين للواجب فإن الشبهة تنحل أيضا معنيان، وأحدمها أعم من الواجب،

ون فيك .إال املمكن الذي سلبه ال يقال على الضروري؛ ألن سلبه أنه ليس مبمكن ومعناه ممتنع على الضروري
املقول على الضروري الوجود  فإذا كان هذا املكن. املمكن الذي جيب أن يقال على الضروري هو الذي هذا سلبه

املترادفة، كان ما ليس بضروري وما ليس مبمكن مبعىن  معناه أنه ضروري ومفهومه ذلك، كما يكون يف االمساء
ملكن املقول على الواجب هو اسم وحصل املمتنع، وهذا حمال؛ بل ا واحد، وكان ما ليس بضروري إذن هو

 فليس إذن صحة انعكاس. حمصل هو لفظة غري ممتنع، وهو أعم منم الواجب ومن املمكن موضوع بدل اسم غري

الكالم املذكور يف  يعلم أن معىن الضروري أو املطلق وهو أخص منه، يوجب صحة انعكاسه يف نفسه؛ بل جيب أن
وعلى املكن، فما منه يف مادة الضروري   إذا قيل على الضروري وعل املطلقالتعليم األول الصحيح هو أن هذا

وأما املكن احلقيقي فسيتضح أمره بعد، ليعلم أن بعد . فحكمه ما قيل وكذلك ما هو يف مادة املطلق. فحكمه ما قيل
العادة   عكسه جرتوالنظر يف املكن احلقيقي ويف. مجيع ما جيب هذا العام، يتضح حكم هذا العام إيضاح احلكم يف
 .بتأخره، فلنؤخره

  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف القياسات االقترانية
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  وذكر األشكال الثالثة يف حاليت اإلطالق والضرورة

ال  إن الالزم عن القياس: ذكرت على سبيل املقدمات ملا يراد تعليمه من أمر القياس، فنقول فهذه األشياء املذكورة
: املقاييس أقترانيات، مثل قولك  مذكور هو وال نقيضه يف القياس بالفعل، وتسمى أمثال هذهخيلو، إما أن يكون غري

أن يكون الالزم أو نقيضه، وباجلملة أحد طريف  كل حيوان جسم، وكل جسم جوهر، فكل حيوان جوهر، وإما
وإمنا مل أمسه شرطيا، إذ من . وهذا أمسيه استثنائيا، واجلمهور يسمونه شرطيا املطلوب مذكورا فيه بالفعل بوجه ما؛

 .ما يكون على سبيل االقتران الشرطيات
   

محلي، فإنه  إن كل قياس اقتراين بسيط: فنقول. ومنه ما يكون من محليات. يكون عل سبيل االقتران ولنقدم ما
 يف أحدمها احلد ال خيلو إما أن يكون وهذا. مؤلف من مقدمتني يشتركان يف حد اشتراك املثال املورود يف اجلسم

وإذا كان موضوعا يف أحدمها . كليهما، أو موضوعا يف كليهما حمموال، ويف اآلخر موضوعا، أو يكون حمموال يف
يكون حمموال على املطلوب، وموضوعا حملمول املوضوع، وهو الذي يسمى الشكل  حموال على اآلخر، فإما أن

ألغي، ملا   ملوضوع املطلوب، وهذا هو الشكل الذيأن يكون حمموال على حممول املطلوب، موضوعا األول؛ وإما
املثلثة اليت ذكرناها فجاءت ثالثة،  فإم حني قسموا األشكال على القسمة. أذكره من العلة بعد وجوبه يف القسمة

على أنه هو الذي أوسطه موضوع يف أحدمها حممول يف اآلخر،  عينوا واحدا منها على أنه الشكل األول، وأخذوه
جيتمع منه ما جيتمع، أخذوه من حيث حيفظ موضوع وسطه موضوعا وحمموله حمموال   نظروا فيه من حيثمث ملا
موضوع  فإذا جعلوه شكال أوال، ال مبجرد أن األوسط. أخص من املعىن الذي ألجله جعل شكال أوال وهذا. فقط

. ألفوا قسما رابعا فقدوحممول، بل ألن األوسط حممول على موضوع املطلوب، وموضوع حملمول املطلوب؛ 

هو بسبب أنه أمر غري طبيي، وغري مقبول،  وفاضل األطباء يذكر هذا، ولكن ال على هذا الوجه، بل هذا اإللغاء
عنه بقوة، عكس نتيجة ما هو شكل أول، و على ما سنوضحه يف موضع  وغري مالئم لعادة النظر والروية، ومستغىن

الثالث  وأما. أما الثاين فهو الذي يكون حده األوسط حمموال على الطرفنيو. األول ما ذكرناه فليكن الشكل. آخر
يسمى حدا أصغر،  والطرف الذي هو موضوع املطلوب. فهو الذي يكون حده األوسط موضوعا فيهما مجيعا

حممول املطلوب يسمى حدا أكرب، واملقدمة  واملقدمة اليت فيها هذا الطرف تسمى مقدمة صغرى، والطرف الذي هو
واليت جيب عنها النتيجة ذاا . وتأليف مقدمتني باالقتران يسمى قرينة .اليت فيها هذا الطرف تسمى مقدمة كربى

بالقياس يسمى  والذي يلزم، فإنه ما دام يساق إليه. وهيئة نسبة األوسط إىل الطرفني يسمى شكال .تسمى قياسا
إنتاجه بني بنفسه، وقياساته كاملة، وألنه ينتج   أوال ألنوإمنا مسي الشكل األول شكال. فإذا لزم مسي نتيجة. مطلوبا

، وألنه ينتج أفضل املطالب وهو الكلي .السالب، والثالث ال ينتج إال اجلزئي مجيع املطالب، والثاين ال ينتج إال
سالب يكون ال واعلم أن ال قياس من سالبتني، وال من جزئيتني، وال صغرى سالبة كرباها جزئية إال أن .املوجب

وهذه مجل . الكمية والكيفية دون اجلهة واعلم أن النتيجة تتبع أحسن املقدمتني، ال يف كل شيء؛ بل يف. ممكنا
 .تعلمها بعد باعتبار اجلزئيات
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. األوسط والشكل األول فإنه ملا كانت صغراه موجبة، صار احلد األصغر فيه داخال فيما يقال عليه :الشكل األول

كل ما يقال عليه األوسط  إجياب كلي على كل ما قيال عليه األوسط، أو سلب كلي عنفإذا كان يف الكربى 
األصغر؛ إذا جيوز أن ال يكون هو البعض الذي عليه  فإن مل يكن كليا أمكن أن يفوته. كيف قيل، دخل فيه األصغر

د أمورا توجب على فأما إذا مل يكن األوسط حمموال على األصغر، فستج .احلكم، سواء كان ضروريا أو ممكنا
حكما على  فال يلزم أن يكون احلكم على األوسط. مباينان ؛ أمورا تسلب عن كليهما، ومها متباينان كليهما، ومها

جزئا على األوسط، واألوسط  فإن كان األكرب جزئيا، فذلك أبعد؛ بل إن كان. األصغر، كان سالبا أو إجيابا
األوسط كان حكما جزئيا،ة فيجوز أن يكون األوسط أعم   احلكم علىموجودا لألصغر، مل جيب أن يتعدى إليه، إذ

الذي هو خارج عن األصغر بإجياب أو سلب، فيكون احلكم على ما ليس  من األصغر، ويكون احلكم يف البعض
يقتصر  وهذا جيب أن. فبني أنه إذا كانت الصغرى سالبة والكربى جزئية مل ينتج. قدمنا ذكره األصغر، ويكون ما

فإنك بعد اإلحاطة مبا قدمناه، ميكن  .يه، وال يشتغل بعد ضروب ما ال ينتج، بسبب أا ال يلزم منها نتيجة معينةعل
وأن . حكم اجلزئيات، فتصلح صغريات، وتنتج مهملة واعلم أن املهمالت حكمها. أن تورد تلك األمثلة

زيد هو أبو عبد اهللا، وأبو عبد : ، كقولكفإنه قد يكون من خمصوصتني قياس .املخصوصات أحكامها أحكام الكلية
 .صغرى وأكثر ما تستعمل املخصوصات مقدمات. ولكن النتائج تكون خمصوصة شخصية. أخو عمرو اهللا هذا، أو

   
ج ب، وال شيء  إنه إذا كان كل ج ب، وكل ب آ، فبني أن كل ج آ، وأنه إذا كان كل: احملصورات فنقول فلنعد

فبني أن بعض ج آ، وأنه إذا كان بعض  شيء من ج آ، وأنه إذا كان بعض ج ب، وكل ب آ،من ب آ، فبني أن ال 
فهذا هو الشكل األول، وضروبه احملصورة هذه األربع، ونتائجه  .ج ب، وال شيء من ب آ، فبني أن ليس كل ج آ

 ا، مل تكن قياسات كاملةفإن جعلت قياسات عليه. الثالثة من هذه لوازم هي عكوس هذه وقد يلزم القياسات. هذه

الضروب ما ينتج، وهو إذا كان ال  إن يف غري هذه: فأما من قال. بالقياس إليها؛ بل إمنا يتبني ما يلزم عنها بالعكس
وبعض ب آ، أو ال شيء من ج ب وكل ب ألنك إذا عكست كل : قال. آ، أنتج ليس بعض آ ج شيء من ج ب

فاجلواب عن هذا أنه إمنا قيل كربى وصغرى، بسبب أن . ثاين ليس كل آ جال ب آ أو بعض ب آ، أنتج من الشكل
احلد  فإذا جعلنا مقدمة ج ب صغرى، وكان ب. موضوع املطلوب، ويف اآلخرى حممول املطلوب يف إحديهما

 ال: فإذا قلنا. املطلوب األوسط، فيكون ج احلد األصغر، ويكون موضع املطلوب، وعلى مثال ذلك يكون آ حممول
فإن أنتج شيئا، فليس عن كربى . زال ذا الشك وقد. ينتج بسلب أو إجياب، عنينا أن ذلك ال ينتج و آ حممول

فهو بعيد عن الطبع، مناسب للقسم الثاين من . إىل الكامل بعكسني ومع لك فإنه يرجع. وصغرى على ما وضع
الطبع يف نظم  فإن الشكل الثاين بعد عن. ع جدالألشكال، الذي إمنا إذا ألغي ألنه بعيد عن الطب األقسام األربعة

الصغرى، وإذا كان البعد يف معىن واحد  مقدمة واحدة هي الكربى، والثالث بعد عنه يف نظم مقدمة واحدة وهي
فإنه حيتاج يف رده إىل األمر الطبيعي إىل تغيري يلحق مجيعه؛ وهو  وأما القسم الثاين. احتمله الذهن وفطن للغرض

 .فاألوىل به ومبا هو يف مذهبه أن يلغى .عنهمستغىن 

األوسط منه حممول على الطرفني، وخاصيته يف إنتاجه أن املوجبتني  الشكل الثاين هذا الشكل خاصيته يف نظمه أن
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متفقني  ألن احملمول الواحد باإلجياب، كاجلسم حيمل على متباينني كاحلجر واحليوان، وعلى منه ال تنتجان؛ وذلك
متباينني كاإلنسان والفرس، وعن  وال السالبتان، ألن احملمول الواحد كاحلجر قد يسلب عن. والضحاككاإلنسان 

احملول الواحد يوجب لبعض األمر الواحد وسلب عن بعضه، وقد  وال عن جزئيتني، فإن. متفقني كاإلنسان والناطق
، مث "كل شيء ما"ه إذا حكم على وال إذا كانت الكربى جزئية، فإن. خمتلفني يوجب ويسلب عن بعض أمرالين

فيوجب  ، ال خبالف ذلك، جاز أن يكون الشيء حمموال على ذلك الكل، لكنه أعم منه،"بعض األخر" حكم على
وإمنا . فهذه خاصيته يف اإلنتاج. عليه عليه وإن كان بعضه ال يوجب عليه، وجاز أن يكون مباينا له بكليته ال حيمل

األشكال، ألنه ينتج ما هو أنفع وهو الكلي، وذلك الباقي ال ينتج إال  لشكل الباقي منكان شكال ثانيا، وأخر عنه ا
يف  فإن السالب الكلي أنفع من اجلزئي املوجب، أي. ينتج املوجب، وهذا ال ينتج إال السالب اجلزئي، وإن كان

غرى، فقرابته من األول يف الص العلوم؛ وألنه إمنا حيدث منه األول بعكس الكربى منه، وما الباقي فيحدث بعكس
 .أشر ف املقدمتني

   
جتاوز بعللها املبلغ  االختيارية اليت ال وجوب فيها وإمنا يدعو إليها االستحسان واألخذ باألوىل، فإا ال واألشياء

هذه وجوهنا قناع احلياء فيه، وهو أنه إذا كانت  ومع ذلك فإنا نريد أن نصرح مبا يرفع احلق عن. الذي وصلنا إليه
يفهم من السلب الكلي املطلق فهما حبسب األمر يف نفسه سواء كانت باملعىن  السالبة الكلية املطلقة على حسب ما

املطلقة واملوجبة الكلية  وذلك ألن السالبة الكلية. باملعىن اخلاص، فإنه ال يأتلف منها يف هذا الشكل قياس العام أو
فإن كل إنسان نائم وكل إنسان . يف التعليم األول د أوردت له أمثلةوق. املطلقة، قد تصدقان معا على شيء واحد

وباجلملة إذا كان حممول حيمل على كل . نائم وكل إنسان ليس بنائم وقتا ما ليس بنائم قد تصدقان، ألن كل إنسان
له محال مح وكذلك إن كان. دائما؛ بل وقتا ما، فهو أيضا يسلب عن كل واحد ال دائما، بل وقتا مات واحد ال

ينعقد من السالب املطلق واملوجب  جيوز أن يكون ال دائما وإن مل يوجبه؛ فيجب أن يعلم أذن أنه ليس جيب أن
السالب الكلي على اللفظ املشهور الذي بينا أنه ينعكس، أو  املطلق قياس يف هذا الشكل، اللهم إال أن يستعمل

 ذ يصدق احلصر كليا يف بعض األزمنة، أو يستعمل يفإطالقها ال للحمل بل للحصر؛ إ تستعمل املطلقة اليت

 .واحدا إن أمكن القضيتني ما يتعذر مراعاته، وهو جعل الوقت يف كل واحد وقتا واحدا إن أمكن، وشرطا

يف العلوم ويف املخاطبات، بل جرت العادة بأن  لكن املطلقة باعتبار القول نفسه، مما مل جتر العادة بأن تستعمل
وكذلك قد جرت العادة يف قوهلم كل ب آ، أنه إمنا . الذي ذكرناه ب يف كل موضع وينوى الشرطيستعمل السال

 .أمن كل ب آ، عندما يكون ب، فيبج أن يلتفت إىل هذين يف هذا الشكل وما بعده يستعمل ذلك على نية

إنتاج هذا الشكل أن  جيب يف شرط: فلمستعمل حنن السالبة على النحو املشهور، فإن ذلك أمجع للغرض، فنقول
الضرب : ولنذكر الضروب املنتجة فقط. كليبة تكون إحدى املقدمتني موجبة، واألخرى سالبة وأن تكون الكربى

. كل ج ب، وال شيء من آ ب، فال شيء من ج آ: سالبة، مثاله من كليتني والكربى سالبة ينتج كلية: األول

وقد . آ، فيكون كل ج ب وال شيء من ب آ، فال شيء من ج َآفيصري ال شيء من ب  برهانه أنا نعكس الكربى
ب، ينتج من  إنه إذا كان قولنا هذا كاذبا، فليكن بعض ج آ وكان ال شيء من آ: من طريق اخللف فنقول نبينه
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هذا ليس خلفا حماال، فإن  إن: ولقائل أن يقول. ليس كل ج ب، وكان كل ج ب، هذا خلف: الشكل األول
يكون كل ويعىن به يف كل واحد وقتا ما، وال كل   يكذب فبها أن يقال كل وليس كل، فإنه جيوز أناملطلقات ال

فاجلواب أنا قد قدمنا أن الذي نذهب إليه ههنا يف استعمالنا . خبلف ويعىن يف كل واحد وقتا آخر، وليس هذا
مادام  ج ب فإمنا يعىن به كل ج بكل : منها مبعىن ال شيء من آ ب مادام آ، وكذلك قولنا للمطلقات، ما كان

 . ج، فتكون النتيجة ال شيء من ج آ مادام ج

 املقالة الثالثة

  من الفن الرابع من اجلملة األوىل يف املنطق

  الفصل األول

  فصل"ا"

 يف القياسات املختلطة من اإلطالق والضرورة

   
. مجلة ما بقي وبقيت املختلطات من الضربني يف. إذا كانت مطلقة وإذا كانت ضرورية: يف هذه القياسات قد قلنا

ولنبدأ بالضرب األول من الشكل  .فلنتكلم يف املختلطات إذا كانت إحدى مقدماا مطلقة واألخرى ضرورية
مثاله كل ج ب أي باإلطالق، وكل ب آ . ضرورية األول الذي من كليتني موجبتني صغرامها مطلقة وكربامها

إنا قد كنا نأخذ املطلقة فيما سلف عامة ملا بالضرورة وملا : ونقول أوال  ج آ بالضرورة،إن كل: فنقول. بالضرورة
حكمها حكم  بالضرورة، وإذا أخذناها اآلن كذلك اختلط، فما كان من ذلك يوافق مادة الضرورة كان ليس

فما . لقات غري ضروريكان من املط فليعن ههنا باملطلقات، ما. الضرورة، وما يوافق مادة ال ضرورة فيها اختلف
وما كان يلزم . ذلك حكم اخللط الذي من املطلقة العامة كان يلزم من خلطها بالضرورة نتيجة ضرورية،علمت أن

 فإنه لو كانت. مث تكون املسافة مقربة. أخذا عامة لزمت مطلقة عامة ومل تلزم ضرورية منها مطلقة، علمت أنك لو

اليت هي جزئية حتت  فكانت توجد يف هذه اخلاصة.  توجد يف كل جزئ هالاملطلقة العامة توجب ضرورة، لكانت
واستبعدوا هذا املذهب وإمنا غرهم شيء واحد،  إن قوما تعجبوا من كون هذه النتيجة ضرورية،: فنقول. العامة

 كان ضروريا ما دام ذات املوضوع موجودا، أو ضروريا ما دام وذلك ألم حسبوا أن الضروري ههنا كا ما

. إن كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر، حسبوه ضروريا حقيقيا: إذا قيل حىت. موصوفا مبا يوصف به

زيد أبيض، وكل  :وكانوا إذا قالوا. بالضرورة ال شيء من األبيض أسود، حسبوه ضروريا حقيقيا: إذا قيل وكذلك
مفرق للبصر بالضرورة، وإال فزيد أبيض  ذو لونأن زيدا : أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر، مل ينتج هلم

وكل هذا ألم مل يشتغلوا . األسود أن زيدا ليس أسود ال بالضرورة فكذلك إمنا كان ينتج هلم يف مثال. بالضرورة
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لون  كل أبيض فهو بالضرورة ذو: املقول على الكل قوال ضروريا، حىت يفطنوا للفرق بني قولنا باستثبات حقيقة
موجودا، كان أبيض أو مل  إذا معناه ما يوصف بأنه أبيض، كيف وصف بأنه أبيض، فإنه ما دام ذاته. رمفرق للبص

كيف كان فما دام أبيض فبالضرورة هو ذو  أو كل ما يوصف بأنه أبيض. يكن أبيض، فهو ذو لون مفرق للبصر
تبارات فرقانا، وكيف أوهلا تعلم مما سلف لك أن بني االع وأنت. لون مفرق للبصر، أو بالضرورة ليس بأسود

. إن كل أبيض بالضرورة فهو ذو لون مفرق للبصر بالضرورة، لكان أبيض حقا: كرباهم ولو كانوا قالوا يف. كاذب

زيد، بل األبيض  مل يكن احلق األوسط حينئذ مشتركا فيه، وذلك ألن األبيض بالضرورة ليس حمموال على لكن
: ألن ال ميكنك أن تقوال. الكربى كاذبة ط، فإن حذفوا هذه الزيادة كانتالذي ليس بالضرورة أو األبيض بال شر

يشملها مجيعا، " كل أبيض: "فقولك. لون مفرق للبصر بالضرورة إن كل أبيض بالضرورة أو بغري الضرورة فهو ذو
: قلنا فإذا. هلكن العادة اازية هي اليت غلطت. أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر كل: فال ميكن أن نقول

وقتا ما أو دائما فهو آ  كل ما هو ب بالضرورة أو بغري الضرورة بعد أن يكون ب كان: كل ج ب، مث قلنا
كل ب مطلقا الذي يعمهما مجيعا، فوجب أن  :فكذلك إذا قلنا. بالضرورة دائما، دخل ج يف املقول على الكل

 .يكون كل ج آ بالضرورة
   

فهو آ  مثاله كل ج ب بالضرورة، وكل ما هو ب.  الكربى مطلقة تنتج مطلقةولكن. الثاين كذلك الضرب
الضرورة أنه باإلطالق آ،  باإلطالق، فكل ج آ باإلطالق؛ ألنه قد حكم على كل ما هو ب بالضرورة أو غري

دائما فهو آ معناها كل ما هو ب فهو ما دام ب فقط ال  وهذه املطلقة ال يصح أن يكون. فيكون كل ج آ باإلطالق
إن بعض ما هو ب، وهو الذي هو جد، هو : ما هو ب ال يدوم له أنه ب؛ إذ قلنا وذلك ألنه ليس كل. باإلطالق

يكون له آ وقتا: فال يصح إذن بعد ذلك بالقول، قولنا. بالضرورة دائما ب ما، وذلك الوقت  كل ما يوصف بب
يوصف . هو كونه موصوفا بب أن توجد هذه املقدمة مطلقة املطلقة  لكن ميكن. به دائمافإن بعض ما يوصف بب

إنه متغري بالضرورة، وال : متحرك فهو متغري، وال يصح أن نقول كل: اليت يكون فيها ضرورة وال ضرورة، كقولنا
 دائما؛ بل يف وقت كونه متحركا الذي ال يدوم له؛ إذ كان بعض ذلك يدوم ذاته متحركا، مادام متحركا وليس

إن الكل كذلك : نقو فال يصح أن.  ال يدوم؛ وكذلك يكون بعضه متغريا بالضرورة، وبعض ال بالضرورةوبعضه
فإذا صدقت هذه املقدمة . اإلطالق العام ويكون. مطلقا: بالضرورة، وال إن الكل كذلك ال بالضرورة؛ بل نقول

ألن هذه . جة، مع أا مطلقة ضروريةمن هذا الوجه، كانت النتي على هذه الصفة، وكان كل ما هو ب آ باإلطالق
 كالكربى، أي مطلقة عامة، فيكون كل ج آ مادام موصوفا بأنه ب، لكنه يدوم له االتصاف النتيجة تكون مطلقة

مفرق للبصر باإلطالق كما  الثلج أبيض بالضرورة، وكل أبيض فإنه ملون بلون: مثال ذلك. بب، فيدوم له كونه آ
يتعجب من إنتاج الضرورة عن صغرى مطلقة  فليتأمل هذا من. ن مفرق للبصر دائماقلنا، فكل ثلج ملون بلو

 .كربى مطلقة إذا كانت الصغرى ضرورية فإنه جيد الضرورية تنتج عن. وكربى ضرورية

كل ج ب باإلطالق، وال شيء من : مثاله. كرباه كلية سالبة ضرورية صغراه كلية موجبة مطلقة،: الضرب الثالث
 .بالضرورة ال شيء من ج آ، كما قد علمت ينتج. ورةب آ بالضر
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ال شيء : كل ج ب بالضرورة، وال شي من ب آ باإلطالق، ينتج :والضرب الرابع عكسه يف الضرورة واإلطالق
 .الضرب الثاين وعلى ما علمت يف. من ج آ

 .ضرورية واخلامس صغراه جزئية موجبة مطلقة، وكرباه كلية موجبة

 . الضرورة واإلطالقوالسادس عكسها يف

 .مطلقة، وكرباه ضرورية سالبة كلية والسابع صغراه جزئية موجبة

 .تابعة للكربى والنتائج. والثامن عكسه يف الضرورة واإلطالق

فإن اجلزئيتني إذا كانتا ال تتمانعان . متنع اإلطالق واعلم أن اجلزئية املطلقة ال متنع الضرورة، وال اجلزئية الضرورية
 .الثاين تتمانعان يف الضرورة واإلطالق، وميتنع فيهما املعىن املذكور يف الضرب  واإلجياب فكيفيف السلب

واإلطالق اخلاص، وكانتا كليتني، فقيل األوسط  وأما الشكل الثاين، فاحلق فيه أنه إذا اختلفت القضيتان يف الضرورة
خر بغري ضرورة، على ما جوزه صاحب على كل واحد من الطرف اآل بالضرورة على كل واحد من طرف، مث قيل

الطرفني حكم األوسط عند كل موصوف، هو أنه دائم له، وعلى اآلخر هو أنه ليس دائما  الفص أيضا، فكان ألحد
. منهما عن اآلخر فإن الطرفني متباعدان جيب سلب كل واحد. أي لكل واحد منه، كان احلكم سلبا أو إجيابا له

األكثر؛ إذا كان ذلك البعض خمالفا  فإن البعض الذي فيها مسلوب عن الطرف. وكذلك إن كانت الصغرى جزئية
كل ج ب : جزءا من احملمول فكان االقتران، مثال قولك وأنت إذا جعلت الدوام وغري الدوام. له يف احلكم

 واحدبالضرورة، أو بالضرورة ال شيء من ج ب، وال شيء من آ ب سلبا هو يف كل  بالضرورة، وكل آ ب ال

يقال له ج حيمل عليه أنه  وال شيء مما. كل ما يقال له آ، فيحمل عليه أنه دائما ب: بالضرورة؛ أمكن أن تقول
قال له ج فهو شيء، ذلك الشيء يسلب دائما عنه  وكذلك لو قلت كل ما. دائما ب، فينتج أنه ال شيء من ج آ

سلب دائما عنه أنه ب، أنتج أنه ليس آ ب، وذلك شيء ذلك الشيء ي أنه ب، وليس شيء مما يقال عليه آ فهو
مل  وأما إذا أخذت العامة مطلقة،. ميكنك أن تزيد جهة الضرورة يف مجيع ذلك، وينتج ضرورية فإنك. بالضرورة

ضرورية، ويف تلك املادة ال  جب أن ينتج من موجبتني أو سالبتني، ألنه ميكن أن تكون هذه املطلقة تصدق على
 .املشهور يف ذلك فلنعد إىل اقتصاص. هذا معىن أنه ال ينتجو. جتب نتيجة

   
أنه : فينتج :كل ج ب باإلطالق، وبالضرورة ال شيء من آ ب، فينعكس إىل األول: األول من ذلك الضرب

 .وهذا ال منازعة فيه. بالضرورة ال شيء من ج آ

 .السالبة الضرورية صغرى والثاين أن جتعل

وليكن مما ينعكس . ب باإلطالق الغري الضروري كل ج ب بالضرورة، وال شيء من آ: وأما الثالث فمثل قولنا
ينعكس مما ليس بضروري ال جيوز أن يكون إال نوعا ما من املطلقة الصرفة، أو  ومما. حىت يكون فيه متام املقارنة

 .مبعىن ما حصل يف الوجود وقتا ما، حىت ينعكس على حنو ما قيل يكون

 مطلقة باملعىن األول فقد علم أا إذا انعكست صارت وال شيء من ب آ، مادام موصوفا الكربىفأما إن كانت 

 .بأنه ب، وكل ج ب دائما، فينتج كما علمت ضرورية
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 الثانية فتكون حقيقة التأليف فيها أن كل ج يف كل وقت وزمان، فإنه موصوف بأنه ب وأما إن كانت على اجلهة

. زمان ما موجود له أنه ب وال شيء من املوجودين آ يف. ا ال مادام موصوفا بأنه ب فقطدائما مادام ذاته موجود

السالبة صحيحة موجودة، وإال لكان يف كل زمان يوجد  فيجب أن ميتنع أن يكون شيء من ج آ، عند كون القضية
ملقدمة عكسا، حىت يتألف منه ويشبه أن ال حيسن أن تعكس هذه ا. الزمان أيضا فيه ذاته يوجد له أنه ب، ويف هذا

كان  كل ج كيف كان فإنه موصوف بأنه ب دائما، وكل ب كيف: الكل األول على جهة أن يقال قياس يف
أحد املذهبني، بل إمنا جيب   ال تكون مطلقة على- فيما أحسب-فإن الكربى حينئذ . مسلوبا عنه آ يف هذا الوقت

فرمبا مل يكن ج . ال جيب أن يدخل ج حتت ب فحينئذ. ب عنه آكل ب موجود يف هذا الوقت مسلو: أن يقال
 ال تكون النتيجة -  حينئذ-فعلى طريقتهم . ذاته موجودا يف هذا الوقت موصوفا بأنه ب يف هذا الوقت، إذا مل يكن

 نعم إن كان ج موجودا يف هذا الوقت فيسلب عنه أنه آ يف هذا الوقت، وال. وجود املوضوع مطلقة على شرط

يكن شيء من املتحركني  مثال إذا كان ج أبيض دائما، مث اتفق يف وقت ما أن مل. لزم أن يسلب عنه يف كل وقتي
. الوقت ببناء يف ذلك الوقت ال يف كل وقت أو من الباآت أبيض، فيكون حينئذ ال شيء من ج املوجود يف ذلك

لكن ليس . ت كلها إذا اتفقت أنتجت هذه النتيجةفهذه االتفاقا. اإلطالق فتكون النتيجة مطلقة على حنو استعماهلم
مث اتفق يف  كل اون كسوف فإنه بالضرورة أسود؛: وذلك أنا إذا قلنا. األمر أن يتفق هذه االتفاقات جيب من نفس

الطريقة وجودي، مل جيب من هذا أن  وقت إن مل يكن شيء من ألوان األجرام السماوية سوداوا، إذ هذه على هذه
فرمبا مل تكن كسوفات موجودة حىت . تكون القضية وجودية  عن الكسوفات املوجودة يف الوقت حىتيسلب السواد

فرمبا مل يكن حينئذ . وال واحد مما هو سواد موجود هو لون الفلك: ينعكس، فيقال وأيضا مل جيب أن. يسلب عنها
ذلك الوقت  ويف. يف وقت ماليس شيء من األلوان سوادا، أي : موجود ألم جيوزون أن يقول القائل سواد

مث ال ينعكس هذا . صادقات مطلقا ويكون القول حينئذ. ال شيء من األلوان السماوية بسواد: يصدق أن يقال
 .حىت يرجع إىل الشكل األول

 إن هذا السلب الكلي صاد، وليس الشرط أن يكون املوضوع موجودا يف الوقت إال يف :ولكن لقائل أن يقول

فقد يصدق على  وأما السلب. جياب يف وقت معني ال يكون إال على موجود يف ذلك الوقتاملوجب؛ ألن اإل
واالعتبار مقصور على صدق . معني فرمبا صدق عليهما يف كل وقت، ورمبا صدق يف وقت. املوجود واملعدوم

مث . جوديكان موجودا، ولكن يف وقت ما، فهو مطلق و فإن كان دائما فهو ضروري، وإن. احلكم على املوضوع
إذا مل يوجد يف هذا . عنه آ يف هذا الوقت، قول صادق يف هذا الوقت كل ب كيف كان، فإنه مسلوب: قولنا

 .فإن املعدومات ال توص بآ. بأنه آ، سواء كانت ألبا آت موجودة أو معدومة ال توصف بآ الوقت ب موصوفا

السلب الكلي يف  فيصدق. ء هو ب وهو آواملوجودات إذا مل توصف مع ذلك بآ، مل يكن يف ذلك الوقت شي
ويلزمنا . الباب كنا أومأنا إليها فيما سلف الوقت، بل هلم أن ينحرفا عن هذا إىل طريقة هلم قريبة من هذا يف هذا

إنا إذا قلنا كل ج هو ب بالوجود، أي يف قوت ما، ال جيعل : منهم أن يقول اآلن أن نذكرها هلم، وذلك ألن للقائل
بالوجود يفهم منه  كل ج ب: عتبار و أحد واحد من املوصوفات، بل جيعل الوجود للحصر، فإنا إذا قلنابا الوجود
 .معنيان
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رمبا كذب  إن كل ج ب بعدما مل جيب ذلك يف نفس األمر؛ ألنه: أنه قد وجد إن كان الصدق هو قولنا أحدمها،

واحد منها وجودي أو  ، أنه هل هو لواحدوال يلتفت يف ذلك إىل حال ب من ج. هذا احلصر يف وقت آخر
محرة وال شيء من األوساط إن أمكن؛ إن كل  مثاله أنا إذا قلنا يف وقت من األوقات ال بياض فيه وال. ضروري

يكن صدقا ضروريا، مل يعن أن كل واحد مما هو موصوف بأنه لون  لون فهو سواد، وصدق هذا يف ذلك الوقت، ومل
ضروري أنه سواد، حىت جيوز أن يبقى ذلك الواحد موجود الذات أو موجودا لونا وقد  فإنه موجود له وجودا غري

ليس دائما مادام  عنه أنه سواد، حىت يكون كأن حكمنا أيضا أن كل واحد مما يوصف بأنه لون يف ذلك الوقت زال
دق احلصر، ال يف أن إمنا يعترب يف ص فإن الوجود الغري الضروري يف قولنا هذا. موجودا لذات فهو سود؛ كال

 .احملمول غري ضروري لواحد،أو لكل

وجود  يلتفت يف السالب إىل وجود املوضوع؛ بل إىل وجود صدق السالب الكلي، وإن كان ال بد من كذلك ال
شيء من األلوان يف وقت ما  فإنه إذا كان ال. املوضوع يف املوجب حىت يصدق احلصر، وال بد من ذلك يف السالب

سوادا، ولك يكن لون البتة، صدق أن ال شيء من األلوان  شيء من املتوسطات؛ بل كانت األلوان كلهابياضا، وال 
وإذا مل يصدق . الوقت؛ ألن املعدوم ال يوصف بأنه بياض وال بشيء من املوجبات يف وقت مت بياض، أي يف ذلك

نعكس هذه  صدق يف احلصر، مكنا أنفإذا راعينا ما نقوله، والتفتنا إىل وجود ال. صدق السلب ضرورة اإلجياب،
وحادوا عن الطريقة املثلى، مبا إذا  فإن سلكوا هذه الطريقة، يكون قد كثروا على أنفسهم أصناف القضايا،. القضية

كسوف قمري سوادا، وكان ال شيء من الكسوفات القمرية  فإذا كان كل. تأملت بعض ما سلف لك وقفت عليه
كانت معدومة، فيكون ال شيء من كسوفات القمر يف وقت ما بكسوف،  يف وقت ما بسواد ألن الكسوفات

إن معناه ال شيء من : وليس له أن يقول. بناس، وكذلك يف كل واحد من األمور وكذلك ال شيء من الناس
مأخوذة على  القمر يف وقت ما بكسوف موجود، فإنه مل تكن كسوفات القمر من حيث أخذت حدا أكرب كسوفات

اليت يف املقدمات السالبة املطلقة أن تكون  إين يف كل موضع إمنا اعترب يف احملموالت: لكن له أن يقول. أا موجودة
 .فسنسلم له ذلك. تسلب، وزال أعترب ذلك يف املوضوعات للسلب موجودة يف ذلك الوقت فتثبت بعد ذلك أو ال

   
اإلحترازات اليت حيتاج أن يراعي يف   هذا املعىن، بكثرةطولنا الترديد يف هذا الباب، لرتيد املتعلم استبصارا يف وإمنا

أنه إذا كانت : فنقول. ووجوه فاضلة، مما قد وقف عليه قبل ترويج هذا املذهب، بعد ما فيه من ضياع مقدمات
 أمكن أن يكون نتيجة مطلقة على هذه الصفة، وال يبايل فيها بأن تكون القضايا يف املطلقات على هذه الصفات ،

األلوان أسود بالضرورة،  ها ضرورية أو غري ضرورية؛ بل يكون االلتفات إىل احلصر، حىت إذا حقا أن بعضأنفس
هو إنسان بالضرورة، والبعض من األلوان الذي  وبعض احليوان إنسان بالضرورة، وبقي البعض من احليوان الذي

ود، فكان احلمل ضروريا واملقدمة غري حينئذ إنسان أو كل لون أس هو أسود بالضرورة، وكان حقا أن كل حيوان
. كل حيوان إنسا،: احلصر اتفق اتفاقا وكان ال بالضرورة؛ بل مطلقا مثل صدق قولنا وذلك ألن صدق. ضرورية

احلصر ليس  وإن كان محل اإلنسان على كل واحد من أولئك املوصوفات بأا حيوانات ضروريا، فإن صدق فإنه
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إذ جيب أن ال يلتفت إىل حال  كل حيوان متحرك بالفعل يكون بالضرورة؛: لنافيجب أيضا أن يكون قو. بضروري
فيكون هذا الصدق . وقتا ما أو متنفس وقتا ما حيوان حيوان؛ بل إىل صدق القول بأن كل حيوان فإنه متحرك

وداً كما إن كل حيوان موجود له احلركة، ال ما دام ذاته موج: قات موجودا يف كل زمان، فإنك يف كل زمان إذا
 نعم يكون يف وقت من. وال يكون هذا القول يف وقت من األوقات كاذباً. يكون صادقاً بل حينما يتحرك كما

كل حيوان متحركاً،  فإنه يف الوقت الذي يصدق أنه ليس. وهذا ال يناقض ذلك. األوقات ليس كل حيوان متحركاً
األوقات يف وجوده، فإن هذا يصدق يف كل  تاً منأي يف الوقت يصدق أيضاً أن كل حيوان متحرك أو متنفس وق

ويناقض بأن ال يكون حركة يف . مل يوجب احلركة يف كل وقت وقت، وإن كان حيوان ال يتحرك يف وقت، إذ هذا
وهم يأخذوا مطلقة، وال يأخذوا . القضية الكلية ليست مطلقة، بل ضرورية فباحلري أن تكون هذه. وقت

بعضهم  وقد أخذها.  كل متحرك متغري جيب أن ال تكون مطلقة، بل ضرورية-:وهلموكذلك ق. البتة ضرورية
: يقولون يف قول القائل وأيضا فماذا. وصدق من جعل هذه كربى يف األول مطلقة، فأنتج نتيجة مطلقة. مطلقة

ون بأن هي ضرورية أو مطلقة؟ لكنهم معترف بعض احليوان إنسان بالضرورة، وبعض اللون سواد بالضرورة؟ هل
فنجدهم قد نسوا السور فهم . وقت، ونقيضها كاذبا يف كل وقت هذه القضية اجلزئية جيب أن تكون صادقة يف كل

 .بالضرورة ليس كل حيوان إنسانا، فإم معترفون بأن هذه القضية ضرورية: وكذلك قولنا .غري ملتفني إىل السور

احلال بني احملمول  راعي يف صدق السور، ال يف اعتبارجيب أن يكون مجيع ذلك مطلقا إن كانت الضرورة إمنا ت
وذلك ألم يسلمون أنه قد يصدق وقتا . ضروريا فإن كان االعتبار هو السور، فصدق هذا السور ليس. واملوضوع

فيكون صدق هاتني القضيتني وجوديا من جهة سوره يف . احليوان بإنسان آخر أن كل حيوان إنسان،، وال شيء من
أصلهم،  وعلى. كل إنسان حيوان فإم كلهم يعترفون بأن هذه القضية ضرورية: أيضا إذا قلنا كذلكو. كل وقت

 مل يكون أحد من -وهو يقولون  على ما يفعلون-فإا ال تكون ضرورية، بل تكون لو تومهنا ال إنسان موجودا
.  أي كسوف موجود، قول حقالكسوفات بكسوف، إن قولنا ليس وال شيء من: الناس حيوانا، على قياس قوهلم

حيوان أعجم صادقا يف وقت من األوقات، حني ما ال يكون إنسان  كل: وإذا كان يصح عندهم أن يكون قولنا
 ليس أحد من الناس: سلب احليوان عن اإلنسان الذي ليس مبوجود، فيصح حينئذ أن يقال البتة مبوجود، وإذ يصح

وقتا ما، فال تكون هذه  ان حيوان، صدقا دائما، بل إمنا يكون صدقاكل إنس: فال يكون إذن صدق قولنا. حبيوان
وعلى أن هلم أن . مع اعتقاد املذهب الذي هلم فكان جيب أن مينعوا كون هذه القضايا ضرورية،. املقدمة ضرورية

ى شيء آخر، وأما يف الضرورة واإلمكان فرياع. راعينا الوقت الذي نتكلم فيه إنا لو أجبنا إىل اإلطالق،: يقولوا
 .شوشوا على نفسهم فيكونون قد

وسنستقصي ما جيب أن يقال من الزيادة على ما  فهذه األحباث وما يشبهها صرفتنا عن االلتفات إىل هذا الرأي،
وكذلك القول يف الرابع، إذا كانت الكربى موجبة . القرينة تنتج ضرورية فقد بان أن هذه. قلناه يف أحباث اللواحق

 .مطلقة

   الثاينالفصل
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  فصل" ب"

 يف تعقب النظر يف احلجج على كون النتيجة مطلقة

   
معرفتنا، فأحد  ذاك نبحث عن احلجج املذكورة يف إجياب كون النتيجة مطلقة ونقضي فيها مبا يبلغه منتهى لكننا مع

 األول علمت أن الكربى يف الشكل ألنك قد. حججهم عكس املطلقة إىل الشكل األول، وقد علمت ما يف ذلك
فإن النتيجة يف الشكل األول تكون ضرورية، وإن . عكسها إذا كانت مطلقة وحبيث تكون عكس سالبة مطلقة جيب

 الطريقة من اخللف اليت قيلت يف تبيني ما ادعوه من إنتاج مطلقة من تأليف سالبة كلية وأما. كانت الكربى مطلقة

ليس وال شيء من ج آ،  إنه لو كان باالضطرار: ة، قائلنيصغرى وكلية موجبة كربى، وأنه ينتج سالبة كلية مطلق
فيكون باالضطرار ليس كل ب ج، إذا  بعض ب آ،: لكان باالضطرار ليس و ال شيء من آ ج، ويصح أن يقال

يكون ال شيء من ب ج الذي هو عكسه بغري اضطرار، فال  كان ال شيء من ج ب بغري اضطرار، فال مانع أن
وقد وجب ما فرض ما . وحينئذ ال يكون مانع عن أن يكون كل ب ج. البتة  يف شيءيكون السلب ضروريا

 . باالضطرار ليس كل ب ج فرضناه أنه

يكون إذا كان ال شيء من ج ب بغري اضطرار، كان عكسه  فأول ما يقال هلم هو أنه ليس إذا مل يكن مانع عن أن
. ج، جيب أن ال يكون يف مادة من املواد مانع من ذلكنفس األمر أن كل ب  بغري اضطرار، حىت يصدق معه يف

الواقعة إىل املواد  مانع يف موضع ما من ذلك، فلم حيث يوجد تأليف مثل هذا التأليف ال تكون احلاجة وهب أنه ال
أن إذا صدق أن كل ب ج بالضرورة، كان هذا مانعا  فعسى أنه. املتألفة ذا التأليف خمتصة مبواد فيها هذا املانع

فلنترك أن كل ما هو ب ميكن أن يكون ج، ونترك مع . كل ب ج: قولنا يصدق ذلك االنعكاس، فيصدق بعده
يكون  ميكن أن: املطلق أن ال شيء من ج ب، مث لنتأمل هل يصح ذلك؟ فنقول، ال خيلو قولنا ذلك أنه صدق سلب

األوقات أن يكون كل ب  ممكن يف وقت منإنه : كل ب ج، إما أن يعين ذا حال صدق السور، فيكون كأنه قال
وقتا يصدق أن كل حيوان إنسان، وحينئذ ال  ج، ففي ذلك الوقت ال يصدق أن ال شيء من ج ب ال حمالة، فيكون

وقت آخر يصدق أنه ليس أحد من الناس حبيوان، ولكن يف وقت  يصدق أنه ليس أحد من الناس حبيوان، ولكن يف
لناس حبيوان، أو تقول يف وقت يصدق مثال أن كل أبيض إنسان، ويصدق يف وقت ا آخر يصدق أنه ليس أحد من

احليوان أو من  فإذا ألفنا هذه الصورة؛ أن ال أحد من. ليس أحد من الناس بأبيض، ال يف ذلك الوقت آخر أنه
ان هذا مطلقا وك. بناطق يف ذلك الوقت األبيض بإنسان، وكل ناطق إنسان بالضرورة، أنتج أن ال أحد من احليوان

كل حيوان إنسان، : كانت ضرورية الستحال أن يصدق قولنا ولو. وكانت النتيجة على ما يدعوا. غري ضروري
فإن املوجب لك يكن دائم الصدق، . على هذا األصل، لكن التأليف ليس منه خلط فهذا البيان مستمر. أي وقتا ما

. قد علمت ا، ال يكون كل ناطق إنسانا موجودا، وعلى مافإنه حني ما ال يكون إنسان موجود. ضروريا ومل يكن

أن كل حيون فرس، فال يكون  إن كل حيوان إنسان وقتا؛ فكذلك جيوز أن يصدق وقتا: وكما جاز أن يصدق قولنا
إن كل ناطق إنسان وقتا ما، فإذن : إمنا يصدق قولنا فإذن. حينئذ ناطق موجودا، فال يكون حينئذ كل ناطق إنسانا
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 .مطلقتني نتجت املطلقة منإمنا 
   

وإمنا قصد إىل أن  .وال أرى صاحب التعليم األول ذهب إىل هذا؛ بل حرمه حترميا كليا. ال يذهبوا إىل هذا وإما أن
ال شيء من ج ب، أن كل : الغرض يف قوله فكان. يكون الصدق غري ضروري باعتبار احلمل، ال باعتبار السور

ما، وال جيب أن يسلب دائما، بل جيوز أن بكون ب من خواص  ا، وال يسلب وقتاواحد م ج يسلب عنه ب وقتا م
إذا قلنا : فنقول. فلينظر كيف يتالف من مثل هذا مع الضرورية قياس يلزم هذا اخللف .ج اليت ال تدوم وتكون

 يكون حىت كل آ بالضرورة ضاحك بالفعل،: مث قلنا. شيء من الناس يضحك بالفعل، أي عندما ال يضحك ليس
فبعض ما هو : آ إنسان؛ مث يلزم فكل: كل ضحاك بالفعل إنسان، حىت يلزم: القياس املطلوب، ما كان لنا أن نقول

إنسان هو ضاحك بالضرورة، وكان ال شيء من  فبعض ما هو. إنسان آ، وكل ما هو آ فهو ضحاك بالضرورة
كل ب ج، كان ذلك مانعا عن أن يصدق : فإذن إذا صدق قولنا .الناس إال وهو مسلوب عنه الضحك، هذا خلف

 وإذا صدق قولنا كل آ ب بالضرورة، كان ذلك مانعا عن أن يصدق أن كل ب ج ال كل آ ب ،: قولنا بالضرورة

كل آ ب  فإذن ملا صدق كل ب ج، فيجب أن يكذب. بالضرورة، ولو صدقا مجيعا، عرض احملال املذكور
شيء من األشياء يوجد عليه  يكون يف مثل هذه املادة مستحيال أن يوجدف. بالضرورة، وأن مينع ذلك صدق هذا

وباحلقيقة فإن الضحاك بالفعل غري معقول على غري  .الضحاك بالفعل بالضرورة، حىت يكون ذلك الضحاك آ
وكيف ميكن أن يقال على غريه وقد جعل منعكسا عليه؟ . اإلنسان غري ضروري اإلنسان بوجه من الوجوه؛ وهو

اإلجياب كليا  بالضرورة على غريه حىت كان أعم منه، مل ميكن أن ينعكس ال السلب كليا مطلقا صرفا وال قيلولو 
وميتنع صدق إجياب عكس اجلانب  كل آ ب،: وأما اللمثال ملا يكون فيه الصدق، من جانب قولنا. كيف اتفق

إن كل متحرك بالفعل إنسان : لك أن تقولوال يكون . الفلك اآلخر أن جيعل ج إنسانا، وب املتحرك بالفعل، وآ
 .فإنه إمنا ال ميتنع يف نفس األمور. ميتنع، غري صحيح إن هذا: فإذن قوله. بوجه

ليس شيء من ج ب ال باالضطرار، فال ميكن أن : فيمتنع أن تكون مادة ويقع فيها وأما يف تأليف هذه صفته،
أوردوا هلذا مثاال من  مث. لبتني املنعكستني اللتني تصدقان معاالكلي السالب فيها كليا موجبا، مساعدة للسا ينعكس

فيكون : قالوا. فال شيء من األبيض إنسان ال شيء من األبيض حبيوان، وكل إنسان حيوان،: احلدود، وهو أنه
وليس . أي يف الوقت الذي يصدق فيه أن ال شيء من األبيض حي صادقا أنه ال شيء من األبيض إنسان يف وقت ،

إن هذه السالبة حي من : فنقول. يكون بعض األبيض إنسانا، وبعض الناس أبيض قا بالضرورة، ألنه ميكننصد
احليوان اليت هي  إذا مل يكن ققنس، وال ناس يف بالد االعتدال، وال أنواع من: أبيض؛ والثاين أن يقال حيبث هو

هذا النوع هلا أن تكون بيضا ولكنها اآلن  مندائما بيض، بل كان إمنا توجد أنواع هي بالطبع غري بيض، وأشخاص 
فإن فرضوا املقدمة صادقة على هذا املفهوم . حي، أي يف ذلك الوقت أنه ال شيء من األبيض: فحينئذ يصدق. سود

الوجه  وأما. فال يكون التأليف على ما يدعون.  غري ضرورية-كما علمت أيضا-تكون الكربى  الثاين لزمهم أن
وقد علمت أن بعض . فيما سلف لزيادة اليت ال جيب أن يلتفت إليها ما قد علمت، وما قد قيل لكاألول ففيه من ا

هو أبيض سلبا وجوديا حىت يصح أن يكون مرة  األبيض حي بالضرورة، وأنه ليس سلب احلي عن األبيض من حيث
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 - مادام ذاته موجودا-فإن كل أبيض مسلوبا عنه . مضى لك هذا األبيض من حيث هو أبيض حيا، ومرة ال؛ فقد

فإنه دائما مسلوب عنه احليوان من حيث هو أبيض، ال جيوز أن يبقى ذاته موجودا  احليوانية من حيث هو أبيض
 .من حيث هو أبيض حمموال عليه احليوانية ويكون

   
ات مسلوب الذ إن هذه: جيب أن تأخذ يف اعتبارك هذا ذات املوصوف بأنه أبيض ذاتا؛ وأما قولك: قائل فإن قال

مادام أبيض، ومن حيث هو أبيض؛  إن كذا مسلوب عنه السواد: عنها احليوانية من حيث هي أبيض دائما، كقولك
يكون سلبا ضروريا، فكذلك دوام سلبك احليوان  وإذا كان دوام سلبك السواد من حيث هو أبيض ال يوجب أن

يض، إن كان جزءا من احملمول عرض ما قلنا من حيث هو أب: قولنا فاجلواب أن. هن األبيض من حيث هو أبيض
أقاويل مضت؛ وإن كان جزءا من املوضوع، فإما أن يكون كأنك قلت األبيض املأخوذ من  اآلن وفيما سلف من

التجريد أو  هو أبيض بشرط التجريد، أو تكون كأنك قلت األبيض املأخوذ من حيث هو أبيض ال بشرط حيث
التجريد، فإنه ال جيوز أن يكون شيء آخر  أخوذ من حيث هو أبيض على أنه بشرطفإن كان معناه األبيض امل. زيادة

فال يكون . بنفسه أمرا ال يرض له أمر آخر وال هو يعرض ألمر آخر يوصف به هو غريه يف املعىن؛ بل يكون هو
 ال يكوناملأخوذ من حيث هو أبيض بشرط التجريد هو إنسان أو فرس أو غري ذلك، فإنه  شيء يوصف باألبيض

فال يكون . أبيض إنسان أو فرس أو شيء من األشياء هو أبيض، بشرط أن ال شيء هو غري األبيض من حيث هو
. ومعىن هلا مادامت موصوفا ذا الوصف معىن الذات يف نفسها،: إذن هو عارضا لذات حىت يكون هناك معنيان

.  نفس الذات املسلوب عنها دائما كل وقتمطلقا؛ بل هي حىت إذا كان السلب مع هذا الوصف مل يكن ضروريا

أبيض بشرط التجريد، مسلوب عنه كل شيء من األشياء له مفهوم غري مفهومه  فإن األبيض املأخوذ من حيث هو
فهذا هو  .فإذن كل سلب عنه فهو سلب دائم، ليس وفتا عنجما يكون موصوفا مبا وصف به، ووقنا ال .سلبا دائما

ذاته موجودا، ومادام موصوفا بأنه  فإنه يستوي فيه مادام. ن اإلنسان حيوان بالضرورةإ: الفرق، وهذا كما يقال
بال شرط حىت يكون أن يقرن به شرائط أخرى، فالسلب  وإما إن أخذ األبيض ليس بشرط التجريد، بل. إنسان

ه احليوانية؛ إن اإلنسان من حيث هو شيء موصوف بأنه أبيض، مسلوب عن :فإنه كاذب أن يقال. املذكور كاذب
 بأنه أبيض غري مانع من أن يوصف أنه حيوان، وصفا ضروريا، فضال عن الوجودي، إال من بل الشيء املوصوف

 .أبيض حيث يعترب أبيض مرفوعا عنه أنه شيء أبيض، أي شيء آخر هو املوصوف بأنه

 األبيض من حيث هو أبيض، اوز نظر يف إنه: والفرق بني االعتبارين أن النظر يف األبيض بال اعتبار، شرط قد يقال
وملكن مل يلتفت عند ذلك الوصف واالعتبار إىل شيء من تلك  .فيه أن يكون أي شيء كان، موصوف بأنه أبيض

 .وإمنا التفت إىل نفس أنه شيء أبيض اجلائز أن يكون جصا أو ثلجا أو غري ذلك. تكونه األشياء اليت جيوز أن

وهو النظر يف الشيء   ال لتجريد يقال إنه نظر يف األبيض من حيث هو أبيض،والنظر يف األبيض باعتبار شرط
فإذا أخذ األبيض هكذا، . شيء أبيض فقط األبيض املرفوع عنه أنه جص أو بياض أو له وجود آخر غري وجود أنه

 اعترب فإن. املأخوذ من حيث هو أبيض ذه الصفة ليس حيوانا إن األبيض: وصح أن يقال. سلب عنه احليوان
حاله  فال يقال إنه سلب عنه احليوانية؛ بل ال يوجب. اإلببض من حيث هو أبيض املشترك فيه باملعىن األول فيكون
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أبيض ذا املعىن ليس حيوانا؛  فال يكون الشيء األبيض من حيث هو. سلب احليوانية عنه، وال إثبات احليوانية له
ليس من حيث هو شيء أبيض ذا املعىن حيوانا، فينتقل  يء األبيضإن الش: بل جيوز أن يكون حيوانا إال أن يقال

 ليس شيء مما هو أبيض حيوانا، مل يصدق ذا املعىن، على أن: فبني إن قلنا. احملمول لفظه من حيث هو أبيض إىل

نا ذا البتة، تأليفاتنا هه وما يشفي يكفي يف هذا األمر أن يعلم أنه ال اعتبار يف. يأخذ األبيض جزءا من املوضوع
حيث؛ بل أن ينظر إىل الشيء املوصوف مثال بأنه أبيض  أعين بالنظر يف املوضوع واحملمول أنه من حيث أو ليس من

اإلجياب يف كل وقت، أو وقتا ما، فقد صح اإلجياب؛ و صح كذلك السلب، فقد  فإن صح عليه. ال يزيد شيئا آخر
وحده،  ، وكان غري نفس املوضوع"من حيث"دخل شرط االعتبار وأنه إذا زيد على هذا شيء، فقد أ .صح السلب

 .اعتباران، فقد صارت القضية حينئذ آخرى وغري نفس احملمول وحده، اللذين االعتبار ما، بل قرن ما اعتبار أو
   

 الضرورية يف الكربى الفاضل الذي أكثر اشتغايل مبخاطبته مِقر مبا أقوله؛ بل املعلم أالول مصدقا بأن واعلم أن
فلنضع أن كل ب ج ال بالضرورة، ولنقل  .الشكل األول، إذا قارنت صغرى غري ضرورية، كانت النتيجة ضرورية

: فلم ال يقول واحد منهما. الفاضل واملعلم األول، وما قد علمت كل ب هو آ بالضرورة، ويغين ما قد وافق عليه

بالضرورة وال شيء : وإذا قال. من حيث هو ب بالضرورةكل ب آ : بل جيب أن يقال إن هذه ليست ضرورية،
آ، قال أيضاً من ب :من هاتني ضرورية فإنه إذا اعترب هذا صدق ما قال الطاعنون على من أنتج. من حيث هو ب .

فلقائل أن يقوا . ومثل ما قيل يف هذا املوضع وذلك ألنه قال الطاعن فيه مثل ما قاله هذا الفاضل يف عكس املمكن
أن كل صاعد جسم بالضرورة، من :  مثال إذا أنتج-االقتران املذكور له عند قوله ومتثيله إلنتاج الضرورية من

 إن النتيجة ليست ضرورية؛ ألن -، وكل حمرك جسم بالضرورة، فكل صاعد بالضرورة كل صاعد متحرك: قوله
 كل" إن قولك يف الكربى :وكذلك لقائل آخران يقول. من حيث هو صاعد ليس جسما بالضرورة الصاعد

يكن متحركا مل  ليس صادقا؛ إذ ليس هو من حيث متحرك جسما بالضرورة، حىت إذا مل" متحرك جسم بالضرورة
يكون حيوانا؛ وال كذلك املتحرك من حيث  إن األبيض جيوز من حيث اعتبار أنه أبيض أن ال: فإن قال. يكن جسما

مل يكن غرضنا ما ذهبت إليه؛ بل إنك كما تقول إنه ليس حيا : فنقول .هو متحرك، فإنه ال جيوز أن ال يكون جسما
 ال نقول ليس هذا املشار إليه جسما بالضرورة من جهة ما هو متحرك، بل هو جسم بالضرورة من جهة أنه أبيض،

 أن متحركا وألنه متحرك، إنه ليس جسما بالضرورة من جهة كونه: مث ال مينعك جواز قولك. وإن مل يكن متحركا
 .اليت نستعملها يف هذه املواضع فإن منعت فقد كبت املقدمة. كل متحرك جسم بالضرورة: تقول

 تنتقل - كما علمت-زوائد بعد احلمل، وأن اإلجيابات فقد عرفت أن جهات املوضوع واحملمول من حيث هي
لَ حمموال، وإىل محل ووضع، جيب أن يلتفت إىل ما جعل موضوعا، وإىل ما جِع بسببها سلوبا والسلوب إجيابات؛ بل

كبا، فقد  وإن كانت زيادة تلحق أحدمها فيصري الكذب صدقا والصدق. حِمل، وإن مل يصدق مل يحمل فإن صدق
- مع إدخال هذه الدواخل-وأنه ليس إذا حق سلب. انتقلت القضية وصارت أخرى بطل اإلجياب الذي كان  

فانظر فيما يسلبه أو يوجبه إىل . احملمول واملوضوع  إذ قد تغريأوال، أو حق إجياب بطل السلب الذي كان أوال؛
كان صادقا وكان دائم الصدق فاحكم أنه كما هو ضروري، أو كان غري  فإن. نفس السلب واإلجياب كما هو
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أن  ويف املثال الذي حنن يف اعتباره جيب. فإذا غريت، فاستأنف االعتبار. أنه كما هو مطلق دائم الصدق فاحكم
عنها، أو كاذبا إجياا عليها، أو يف  ر إىل األمور اليت قال هلا بيض وإىل احليوان، فنجد احليوان إما كاذبا سلبهاينظ

بعضها أو بعض دون بعض؛ مث إذا أخلت من جهة كذا وبشرط  بعض دون ذلك، مث ينظر أذلك دائم فيها كلها أو
كذب وضرورة وغري ضرورة مرة أخرى، وتترك ما أخرى، وتتوخى هلا حال صدق و كذا فيعلم أن القضية صارت

 .وأظن أن هذا القدر كاف ملن أنصف .مكان يف يديك

  الفصل الثالث

  فصل"ج"

 يف باقي االختالط بينهما

 .بالضرورة، وحكمه ما علمت بعض ج ب باإلطالق، وال شيء من آ ب: الضرب اخلامس

 .باإلطالق، وحكمه املشهور ما علمت بعض ج ب بالضرورة، وال شيء من آ ب: الضرب السادس

ليس كل : بالضرورة، واملشهور فيه ما قد علمته؛ وحدوده ليس كل ب ج باإلطالق، وكل آ ب: الضرب السابع
 .فليس كل أبيض إنسانا أبيض حيوانا، وكل إنسان حيوان،

 كل أبيض حيوانا، بالضرورة ليس: واحلدود ليس كل ج ب بالضرورة، وكل آ ب باإلطالق؛: الضرب الثامن
 .النتيجة اضطرارية فليست: مث قيل مع ذلك. وكل إنسان حيوان

السور، فيجب أن يصدق هذا دائما، وال  إنه إّا كان بعض ما هو أبيض بالضرورة ليس حبي على معىن: فنقول
 .يصدق البتة أن كل أبيض حي

   
معىن أن بعض  ال على معىن السور، بل علىوإن كان . السور يقتضي أن هذا قد يصدق على ما قد علمت واعتبار

مسلوب عنها اإلنسان دائما، فلم منع أن  األشياء اليت هي بيض مسلوب عنها احليوان دائما، فكذلك حاهلا وأا
الضروري يف إحدى املقدمتني ليس من جهة السور، بل من جهة  تكون النتيجة ضرورية؟ فلعله جيب أن يأخذ

كل إنسان حي مطلقا، بأن يأخذه من : فيأخذه مطلقا من جهة السور حىت يكون قولنا وأما املطلق منهما. احلمل
اعتربنا ضرورته يف  ليس كل أبيض حيوانا بالضرورة، قد: السور وال يأخذه من جهة احملمول، فيكون قولنا جهة

اه مطلقا من حيث هو يف جهة السور، فأخذن كل إنسان حيوان باإلطالق، قد اعتربنا إطالقه: معىن احلمل؛ وقولنا
كل إنسان حيوان، الذي قد يكذب إذا عدم الناس كلهم، فال  :كذلك بأن نظرنا إىل الصدق الذي اتفق أن كان

ذلك ضروريا من جهة املادة، إذا كان احليوان مسلوبا عنه بالضرورة عن بعض  يكون حينئذ ضروريا؛ وأخذنا
ضرورية  نتيجة ليست ضرورية من جهة السور؛ وإن كانتليس كل أبيض إنسانا، وكانت هذه ال: فأنتج األبيض

 .من جهة املادة
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النتيجة حينئذ ضرورية، فيكون حينئذ سلب الضرورة  وكيف ال وميكننا أن نلحق الضرورة باملقدمة املوجبة فتكون
 هي ضرورة احلملاملأخوذ يف املقدمة اجلز ئية، ألن الضرورة املأخوذة يف املقدمة  يف النتيجة مأخوذا من غري الوجه

الضرورة وصادقة باإلمكان  وملا كانت اجلزئية قد تكون صادقة. واملادة، وسلبها يف النتيجة هو سلب ضرورة السور
وبعضه ليس بالضرورة، وهو الذي هو أبيض ال  وال يتمانعان، إذ بعض األبيض ذو لون مفرق للبصر بالضرورة،

أن النتيجة قد ال : إن النتيجة ال تكون ضرورية، معناه: تعليم ال وال يبعد أن يكون قول صاحب هذا. بالضرورة
أن  باعتبار غري اعتبار أن النتيجة ال تكون ضرورية حبسب السور؛ بل باعتبار أنه قد جيوز تكون ضرورية، أي

هو السور، وإن عدم الضرورة  فإن مل يعن هذا، قيل اقتصر على اعتبار. يصدق املطلق والضروري معا يف اجلزئيات
فإن . فليس هذا يف اجلزئي فقط؛ بل ويف الكليات أيضا وإن كان اعتبار احلمل واملادة يوجب الضرورة،. يف اعتباره

فترى أن مشاحتنا . بالضرورة، أنتج ما قد يصري مطلقا باعتبار آخر كما قد علمت أن كل إنسان حيوان: ما أنتج
تنتج مطلقة،  وليست. إال ضرورية فقط ال يصح معها مطلقإن هذه تنتج ضرورية، كان على أا ال تنتج  :قائلني

فلم مل يفعل هذا يف كل موضع؟ وهال  .ألا تنتجها وحدها، وإمنا حبكم أا تنتج مطلقة إذا أنتجت مطلقة فقط
ضرورية؟ فإا قد تصح أن تكون مطلقة، فيحكم يف مجيع ذلك  أن كل جزئية: يقتصر على أن يعلمونا تعليما كليا

هذا مفروغا منه، ليس إمنا يعترب هذا يف اقتران بعينه، أو حبسب كونه نتيجة، بل كيف ا مطلقات النتائج، ويكونأ 

يسلم إمكان بطالنه فال  كانت، أو عسى أن ال يكون هذا كليا يف كل موضع؛ بل عسى أن يكون من األشياء ما ال
ولكن هذا ال خيتص بقضية هي مقدمة أو . بسببه مطلقة ةيكون ما يتعلق ببطالنه داخال يف اإلمكان حىت تصري القضي

يف مجيع أصناف القضايا اليت تصلح أن تؤخذ مقدمة يف هذا القياس أو نتيجة؛  قضية هي نتيجة، بل يكون هذا جائزا
املادة اليت  إن صدق: وعسى أن يرتكب مرتكب فيقول. االختالف متعلق مبادة احلدود ال بصورة تألفيها بل هذا
ومع هذا، فليت . اقتراح ممعن يف احملال وهذا. منها هذه التأليف، يوجب أن تكون الضرورة ملزومة املطلقةيصح 

كل إنسان حيوان، وكان : للبصر، وكان هذا مطلقا صادقا، وقلنا كل أبيض فهو ذو لون مفرق: شعري إذا قلنا
هو  ق فيهما معنيان؟ فإن كان املعىن اجلامعمعىن اإلطالق فيهما شيء واحد، أو يفهم لإلطال هذا مطلقا صادقا؛ فهل

واآلخر ال خيتص بالضرورة، إذ  ما قلناه من املطلق العام، فيكون الفصل فيما بينهما أن أحدمها خيتص بالضرورة،
فيكون إمنا أخذ يف هذا املاثل نوع من املطلق الذي  .ليس كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر مادام ذاته موجودا

 .من املطلق الذي هو ضروري باعتبار، أي اعتبار احلمل فتكون النتيجة نوعا ماهو ضروري، 
   

وهلم أن . السور أن يقبل ما قيل من أنه ال يكون ضروريا ألنه مطلق، إال أن يكون معناه ال يكون ضروري فال جيب
لكن . يف وقت ما، ال دائماأما صادقان  جيعلوا املطلق الصادق وقتا ما، ال دائما، ويكون القوالن مشتركني يف

فوقت أحدمها الوقت الذي مل يعدم . ولآلخر وقت كونه أبيض، كل إنسان حيوان، وقت السور،: الوقت، كقولنا
 ويكذبان مجيعا يف وقت، أما أحدمها فأن ال. الوقت الذي مل يعدم ومل يزل عنه البياض فيه الناس، ووقت اآلخر

 .يستمر ما قيل فعلى اعتبار السور قد.  يكون قد عدم البياضيكون الناس موجودين، وأما اآلخر فأن

متحال متكلفا، مع معرفتنا بأن اعتبار السور يف  فقد متحلنا إذن الوجه الذي جيب أن يفهم منه عليه صدق ما قالوا
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ار الذي أن الضرورية يف املقدمة اعتبارها غري متجانس لالعتب: اعتقاد شيء وهو هذه األحكام باطل، ومع إجيابنا
عليها وأعم منها  يف النتيجة، وأن الضروريات يف املقدمة قد تصدق مطلقة، ال من جهة أن املطلق مقول للمطلقة

جعلنا نتائج هذا االختالط ضرورية مل جنعلها  فنكون حنن حيث. فقط، بل من جهة أا الزمة هلا باعتبار آخر بيناه
. على أن اإلطالق الذي نستعمله غري هذا اإلطالق. ع ضروريتهامين ضروريا مينع أن يكون مطلقة، فإطالقها ال

 احملصلني تنبهوا لكون نتيجة هذا الضرب ضرورية، وزعموا أن هذا غلط واقع يف النتيجة، والعم أن كطائفة من

حتقيق فإن كانوا مييلون يف  .وبرهنوا على أن نتيجة هذا الضرب تكون ضرورية، وبينوا ذلك باالفتراض تبيينا حقيقيا
وإن كانوا قد عرفوا ما هو أوىل بأن . الضروري مطلقا أيضا الضروري واملطلق ميل السور، فال جيب أن مينعوا كون

 فليعتربوا ذلك أيضا يف كل موضع، وليسوا يفعلون ذلك،؛ بل كثريا ما يفزعون إليه إذا يعتقد فهم على احلق،

 .لزمهم احلق يف مضيق

كل ب ج باإلطالق، : والكربى ضرورية، كقولك ول منه يف كليتني موجبتني،وأما الشكل األخري فالضرب األ
 .باالضطرار، ويبني بعكس الصغرى وكل ب آ باالضطرار، فالنتيجة بعض جض آ

اإلضطرار عندهم، ألن الكربى إذا عكست أنتجت بعض آ  والثاين عكس هذه يف اجلهة، وتكون النتيجة أيضا من
عندهم باالضطرار، وليس ذلك بواجب حبسب األمر؛ إذ ليس جيب أن يكون   آج الضطرار، مث ينعكس بعض ج

 .ال باضطرار، أي دائما مادام موجود الذات عكس إنسان يتنفس

كل ج ب، وباالضطرار ال شيء من ب آ، فباالضطرار : ضرورية، كقولك والثالث من كليتني، والكربى سالبة
بعكس الصغرى ويبني. ليس كل ج ب. 

يتبني بعكس . باخلالف كانت النتيجة مطلقة إن كانت اجلهة: فيقولون.  أن تكون اجلهة خبالف الثالثوالرابع
. فرس حبيوان نائم أو مستيقظ مما ليس ضروريا؛ بل يكون وقتا كل فرس حي، وال: واحلدود املشهورة. الصغرى

 ما سلف لك ذكرها يف مطلقة كربى االقتران بعد أن يتذكر أن املادة إذا اتفقت على وهذا القول صحيح يف هذا
أن املقدمتني إذا  واعلم أن عندهم. لكن اإلطالق العام يعم مجيع ذلك. ضرورية كانت النتيجة ههنا ضرورية تنتج

 .وإال فالعربة للسالبة .كانتا كليتني موجبتني، فأيهما كانت اضطرارية، فالنتيجة اضطرارية

فال شك أن النتيجة . كرباها كلية ضرورية سالبة  موجبة مطلقة،واخلامسة أن يكون التأليف من صغرى جزئية
 .ضرورية

وليس ذلك بواجب؛ بل ينتج . الضروري صغرى، فينتج عندهم ضروريا للعكسني والسادس أن يكون الكلي
 .علمت باالفتراض، بأن يعني البعض من ب الذي هو باإلطالق وليكن د، ويعمل ما مطلقة تبني

 آ باإلطالق ال باالضطرار، وينتج مطلقةوالسابع بعض ج ب بعكس الصغرى وعلى الشرط  باالضطرار، وكل ب
 .املذكور

   
وليس . بالعكسني وبينوا ذلك. من كل ج ب باإلطالق، وبعض ب آ بالضرورة، تنتج عندهم مطلقة فقط والثامن

أن كل حي مستيقظ، : اهلمأمث وأما. ذلك كما علمت بواجب؛ بل االفتراض يوجب أن تكون النتيجة ضرورية
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فيقول احلق إن بعض ما . املستيقظ ذا رجلني بالضرورة وبعض احلي ذو رجلني بالضرورة، وال جيب أن يكون بعض
بإنه ذو رجلني دائما، قيل له إنه متيقظ أو مل يقل، والبعض اآلخر بالضرورة ليس  يقال له إنه مستيقظ فإنه موصوف

وقد علمت . رجلني ض املستيقظ وإن كان ذا رجلني، فليس من جهة ما هو ذوإن بع: فمنهم من قال. رجلني بذي
إن بعض : الذي باعتبار السور؛ إذ قولنا ولكن ال مينع كونه ضرورية أن تكون مطلقة أيضا على الوجه. ما يف هذا

 .إمنا أورد املثال على هذه اجلهة فيكون. املستيقظ ذو رجلني، ليس بدائم الصدق

بعض ب ج، وباالضطرار ال شيء : فتنتج ال حمالة اضرارية، كقولنا ن تكون السالبة كلية اضطرارية،وأما التاسع فأ
 .الصغرى أن االضطرار ليس كل ج آ من ب آ، فبين بعكس

يبني لك بالعكس . والكربى سالبة كلية مطلقة، فالنتيجة مطلقة والعاشر أن تكون الصغرى موجبة كلية اضطرارية،
 .بالضرورة كل إنسان حي، وليس كل إنسان مبستيقظ، ويبني باالفتراض :كوباحلدود، كقول

سالبة  فأن تكون الصغرى موجبة جزئية اضطرارية، والكربى سالبة كلية مطلقة، فتكون النتيجة وأما احلادي عشر
 .مطلقة

أنه تنتج مطلقة فاملشهور . اضطرارية والثاين عشر أن تكون الصغرى كلية موجبة مطلقة، والكربى جزئية سالبة
وهذه احلدود ال يبعد أن . وبالضرورة ليس كل ذي رجلني متحركا كل ذي رجلني حي باإلطالق،: حبدود هي هذه

فأخذت السالبة . وليس بالضرورة كل ذي رجلني متحركا: إذ كان احلق أن يقال يكون قد وقع فيها السهو،
رجلني  جلني متحرك باإلطالق، وبالضرورة بعض ذيكل ي ر: بدل الضرورية السالبة، ويف بعض النسخ الضرورية

السوري؛ ألن هذا الصدق قد  وذلك باإلطالق وحده اإلطالق: قالوا. ليس إنسانا، فينتج ليس كل متحرك إنسانا
وال شك يف صدق . اإلطالق ال مينع صدق الضرورة لكن كيف كان، فإن هذا. يزول فيكون كل متحرك إنسانا

 .فقد جعلت العربة للكلية يف هذا املوضع. ليس إنسانا كالفرس والسماء  فهو بالضرورةبعض ما هو متحرك: قولنا

  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف حد املمكن

  وتعريف املقدمة الكلية املمكنة وذكر عكسها

ياسات من املقدمات الوجودية واالضطرارية صرفها وخمتلطها، فبقي أن نتكلم يف الق قد تكلمنا يف القياسات املؤلفة
بينه وبني الوجودي  مقدماا ممكنة صرفة أو خمتلطة، وقبل ذلك جيب علينا أن نتلكم يف حد املمكن والفرق اليت

 .عكسها واملطلق، وتعريف املقدمة املمكنة احلقيقية، وتعريف

لقياسات من ولو فكر لعلم أن تأليف ا .قد ظن بعض الناس أن النظر يف القياسات املؤلفة من املمكنات هذر: فنقول
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وكما يلزم البحث عن أمور . املمكنة ال تثبت إال من مقدمات ممكنة فإن املطالب. املقدمات املمكنة ليست هذرا
 وإذا أردنا أن نبني لك شيئا من األشياء ليس. وجودية؛ فكذلك قد يبحث عن أمور ممكنة ضرورية وعن أمور

والذي . املؤلفة من املمكنات ماسة فاحلاجة إىل القياسات.وليةمبحال، احتجنا أن نبني ذلك يف أكثر األمر مبقدمات أ
واألمور األكثرية وليس يبحث عن األمور املساوية، مل يفهمه  يقال من أن الفيلسوف إمنا يبحث عن األمور الدائمة

 كثرية إذابل جيب أن يفهم أن معناه أن الفيلسوف إمنا ال يبحث عما خال الضرورة واأل كثري من الناس على واجبه؛

راعى أمر الوجود  وأما من حيث كوا ممكنة فيبحث عن كل ممكن، وأما إذا. حبث عن األشياء من حيث وجودها
وكذلك حال اجلمهور أيضا يف األمور . يف األكثر واحلصول، ال أمر اإلمكان، التفت إىل األمور الدائمة واألمور اليت

وأما إذا تركوا أمر . أمرا واجبا أو أكثريا، أي يف أن يكون له وجوديتوقعون  اليت يتوقعوا من حيث وجودها إمنا
ا إال على وجه آخر، وهو  وأما األمور األقلية واملتساوية فال يتوقعوا وال يشتغلون. حبثوا عن املكن أيضا التوقع

، وقد أخذت على أا يف كتبهم كلها ممكنة أكثرية واملقدمات اليت. وجه االحتراز والقياسات الطبية والعالجية
والعجب من . بقراط املعروف بكتاب الفصول، وغري ذلك من كتبهم موجودة، كما يف الكتاب املنسوب إىل

 وحنن نستقصي القول يف هذا عن. النظر يف ذلك فضال، وهو نظره من حيث هو طبيب الطبيب الفاضل الذي رأى

 .قريب
   

املمكن عند  لعامة على معىن، وعند اخلاصة على معىن آخر، وأنفيما مضى لك أن املمكن يقال عند ا وقد علمت
أيضا تستعمل املكن على وجوه،  وأن اخلاصة. العامة مطابق ملعىن غري املممتنع، وعند اخلاصة لغري الضروري

د وهو األمر الذي إذا قيس باملوضوع مل يكن دائما الوجو ممكن، ملا كان غري الضروري املطلق احلقيقي،: فيقولون
طبيعة املوضوع ما يقاضي وجوده له أو ال وجوده وقتا ما معينا كالكسوف، أو غري  وال دائم العدم، سواء كان يف

ومجيع . ذلك كالتنفس، أو كان ال يقتضي ذلك، بل يعرض له اتفاقا وألسباب خارجة مثل احلركة وغري معني
غري دائم الوجود، وال دائم العدم،  الذي يكونأصناف املطلق اخلاص تدخل فيه، ويقال ملا هو أخص من هذا، وهو 

وحال، وال جيب باجلملة كونه أو ال كونه له إال أن يشترط شرط  وال يف طبيعة املوضوع، ما جيعله ضروريا يف وقت
إىل  أنا إذا نظرنا إىل اإلنسان ونظرنا إىل الكتابة أو نظرنا: ومثال ذلك. وما تقتضيه ذات غري وجود ذات املوضوع

فقط؛ بل مل جيب احلمل بوجه من  ة، مل جيب علينا أن جنعل أحد األمرين لإلنسان ليس مبعىن أنه مل جيب دائماالصح
فالطرف الذي هو " مادام كاتبا"أما . هذه الساعة، تعني أحدمها مادام، أو يف: فإن اشترطنا شرطا آخر فقلنا. الوجوه

 لكنا ندري مع ذلك أن أحدمها قد.  الذي حصل وتعني بعينهفرمبا مل يعلم أحدمها" الساعة يف هذه"الوجود؛ وأما 

كذا قد حيصل بعينه فتعرفه  فأما يف املستقبل فال ندري أي طرف. تعني، فاآلخر إذن بالضرورة ال يوجد إذ وجد هذا
اضر أن وإن مل ندركه حنن، ال كما أوجبنا يف الزمان احل بعينه، وال يوجب مع ذلك أن أحد الطرفني متعني فيه بعينه

لكنا إذا . واملستقبل إذا فرضناه حصل، كان حكمه هذا احلكم. وإن كنا ال ندركه أحد الطرفني بعينه متعني فيه
وقتا، دخل فيه  هذا الوجه من حيث أنه ال ضرورة يف طباع املوضوع أن يكون له احملمول ال دائما وال أخذنا

. الضرورة الواقعة إمنا هي بسبب أمر غريب لضرورة؛ بلفإن املوجود ليست له هذه ا. املوجود واملستقبل مجيعا
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أن ال ضرورة فيه حبسب طباع املوضوع أو احملمول، دخل فيه ما  فإذن كان معىن املمكن ذا االعتبار، وهو
فبعض أصناف املطلق دون بعض يدخل يف هذا املمكن، واملعىن الثالث . يتعني فيه ضرورة ضرورته من خارج وما مل

اإلطالق له ضرورة وال  املمكن عند اخلاص هو الذي ال ضرورة فيه بوجه من الوجوه وهو الذي ال علىمعاين  من
الكسوف أو ال يوجبه وقت وإن كان غري معني  ومثال هذا األمر الذي ال يوجبه وقت معني إجيابه يف. بشرط ما

فاألوالن، أعين . شرط كوا حاصلةمن خارج إجيابه يف الكتابة ب كالتنفس، أو األمر الذي ال يوجبه شرط ملحق
املعىن، وقد  فما وجود الكتابة فهي قد تكون ممكنة ذا. مطلقان ال يكونا ممكنني ذا املعىن الكسوف والتنفس،

وإما . أو ضرورية فال يقال عليها هذا املمكن فإا مع الشرط الذي تصري به مطلقة. تكون مطلقة ال ممكنة ذا املعىن
فهذا الضرب مما يقال عليه املمكن أخص من الوجه الثاين الذي هو  .شرط فيقال عليها هذا املمكنيترك هذا ال

 ويكون بالقياس إىل املستقبل ال غري، ويشارك املطلق يف املوضوع ويباينه يف االعتبار، أخص من الوجه الثالث،

املستقبل ممكنا،   وقت فرضت يفويكون من حيث احلصول مطلق، ومن حيث إنه ال ضرورة يف كونه وال كونه أي
كل املباينة، فال يدخل يف مطلق وال يدخل فيه  ويباين املطلق. ويكون االعتباران متباينني ال يدخل أحدمها يف اآلخر

فهي معان ثالثة يقال عليها املمكن باشتراك االسم، وهي مع ذلك،  .مطلق، أعين حبسب احلمل، ال حبسب الوضع
 ض، حىت أن الثالث منها يقال له ممكن بثالثة معان، وهذا من جنس االسم املشترك الذيبع فقد يقال بعضها على

 .يتناول أمرا واحدا باعتبارات شىت

. الذي ليس بضروري، ومىت فرض موجودا مل يعرض منه حمال املمكن هو: واحلدود املشهورة للممكن هي هذه

وأيضا املمكن، ما ليس بضروري من .  يعرض منه حمالمبوجود، ومىت فرضته موجودا مل وأيضا املمكن هو ما ليس
يوجد وأن ال  وأيضا املمكن هو الذي يتهيأ أن. وأيضا املمكن هو ما ليس مبوجود وليس بضروري. زيادة غري

 .واألصح عندنا هو الرسم األول. يوجد
   

إما أن يرسم املمكن  جود فال خيلوفأما الزائد يف رسم املمكن أنه ما ليس مبو. الفساد يف الرسوم اليت بعده فلنوضح
موجود، وإما أن يكون إمنا يرسم األوسط، فقد  فإنه يكون من ذاك ما هو. الذي باملعىن األعم، فيكون قد كذب

موجود، وال أن يكون موجودا، بل أن ال يكون دائم الوجود أو غري  أخطأ، فإنه ليس من شرطه أن يكون غري
 ي ليس بضروري الوجود والال وجود هو السالب املطلق، واملوجود منه الذيموجود منه الذ الوجود، بل الغري

منهما أخص منه، وإن  وكل واحد. وكالمها داخالن حتته. ليس بضروري الوجود والالوجود هو املوجب املطلق
 كأن املطلق فيكون. قد جعل مطلقا من جهة السلب وهذا. كان إمنا يرسم املعىن الثالث فاملعىن الثالث مباين للمطلق

 .وهو املطلق إجيابه فيبقى قسم رابع. سلبه هو املمكن األخص

مل يعرض منه حمال، فهل هو من هذا املمكن  فما نقول فيه إن املوجود الذي ليس بضروري ومىت فرض غري موجود
 يكن كذلك الشرط؛ وإن مل يكن منه، بل كان مطلقا يف إجيابه ومل أم ليس ؟ فإن كان هو من هذا املمكن فقد فسد

جنسا  فيجب أن ال تكون ممكنة، وإن كان قد جعلوا اإلطالق. املقدمة أيضا مطلقة يف سلبها ممكنا يف نفسه، فتلك
مث إن ظن أن الوجود جيعل . حد أو شرطا لإلمكان بقى املمكن الذي ال ضرورة فيه حقيقية وال شرطية بال رسم وال



 291                    ابن سينا- املنطق

عنه يف املمكن احلقيقي، فلم يظن أن فرض الال وجود  أن حيترزاملمكن ضروري الوجود بشرط وأن هذا مما جيب 
 بشرطه؟ فإن زعموا أن معىن قوهلم غري املوجود هو أنه الذي ال جيب أن يوع حكمه جيعله أيضا ضروري ألال وجود

وهلم جيب وجوده هو، غري ق فإن قوهلم هو ما ليس. موجودا، أو أنه الذي ليس بدائم الوجود، فليس ما قاوال صوابا
فما احلاجة إىل تكرير ذلك يف . قوهلم ليس بضر وري هو الغري املوجود، وبعد ذلك فالوجهان مجيعا داخالن يف

 .احلد

 احملال والضروري: كاجلنس ألمرين فقط، فإن غري املوجود إما أن يكون دائما فيكون وباجلملة فإن غري املوجود

فهؤالء إذن مل . نوعا هلما وال يدخل فيه غريمها مما ليس. سلباملطلق ال: العدم، وإما أن يكون غري دائم فيكون
 .حيسنوا فيما فعلوا

ليس بضروري من غري زيادة، فإذا عين به ما ليس ضروري الوجود وغري  وأما الذي يقال من املمكن هو ما
إن  واألخص جداأما اخلاص إن عين به سلب ضرورية الدوام بال شرط، . القول مطابقا للممكن الوجود، كان هذا

ممكن إجيابا كان أو سلبا، مل  عنى سلب مجيع وجوه الضرورة، وإن عين به أنه ليس ضروري احلكم الذي يقال له إنه
وقد فهم بعضهم من الضروري الواجب . حمال وإذا فرض ذلك احلكم موجودا مل يعرض منه: يتم حىت يقال

نطق يعىن به معىن أعم من وجوب الوجود، وإال لكانت من امل فإن الضروري يف هذا الفن. وقد زلّ. الوجود
 وأنت تقف من هذا على ما تضمنه الرسوم اليت. واجبة، وأخرى ممتنعة، ومطلقة، وممكنة ضرورية: املقدمات أربعا

يتهيأ يرادف املمكن، وفيه من  فإن لفظ. إن املمكن هو الذي يتهيأ أن يوجد وأن ال يوجد: تتلو هذا، وأشنعها قوهلم
وجيد يف . إليه، وهو أن يكون احملدود هو املكن اخلاص وله وجه واحد حسن ميكن أن يصرف. االشتراك ما فيه 

وليس يفهم . ويكون املفهوم من لفظة يتهيأ ما يفهم عند اجلمهور. املمكن العام الشيء الذي هو كاجلنس له وهو
املعىن العامي يف حد  فلو أن أحدا أخذ. اخلاصةاجلمهور من لفظة يتهيأ وال من لفظة املمكن ما يفهم عند  عند

يف حد نفسه، مثل ما عرض يف باب املضاف،  لكنه يكون قد أوهم من حيث اللفظ أن املمكن أخذ. اخلاص مل يعنف
اسم مرادف للمكن العام يدل على املعىن املراد باملمكن العام، ومل جيد  فإذا أُخذ بدل املكن العام. وعلى ما علمته

إن املمكن : كأنه قال فيكون. استعملوه كثريا استعماال مرادفا للممكن احملدود، يكون هذا اإليهام قد زال ةاخلاص
 .إن املمكن اخلاص ما ليس بضروري: بإلزاء قوهلم ويكون هذات. اخلاص ما ليس ممتنعا كونه، وال ممتنعا ال كونه

   
القول على أنه رسم  فأما إذا فهم إنسان هذا. الصناعةالرسم األول فهو أوثق الرسوم وأحفظها للمذهب يف  فأما

وال غري الوجود، صار ما قيل بعد، من أنه  املمكن من حيث هو ممكن، وفهم من املمكن ما ليس بضروري الوجود،
لكن . وإمنا أورد كنافع وخاصٍة، ال على أنه جزء رسم. كاملستغىن عنه إذا فرض موجودا مل يعرض منه حمال، أمرا

. القضايا فإن احلاجة ههنا إمنا هي إىل حتديد جهات. إن هذا التجديد هو للحكم املمكن: يقال ىل عندنا أناألو

. إجياب أو سلب أيهما كان حكم به إن املمكن من القضايا هو ما ليس ضروري احلكم، احملكوم به من: فكأنه يقول

 أو السالب موجودا أو حاصال على حنو ما حكم احلكم املوجب ومىت فرض ذلك: فإذا قال. فيدخل يف هذا املمتنع
 فحينئذ إن عىن بالضروري. ويكون الرسم إمنا يتم جبزئني. الرسم مساويا للمرسوم به مل يعرض منه حمال، مث
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بشرٍط أو بغري شرط،  الضروري احلقيقي، كان هذا الرسم للمكن اخلاص؛ وإن عىن بالضروري أي ضروري كان
ما ليس بضروري، ما ليس بواجب، : قوله إن معىن: وليس ما قال بعض الناس. ن اخلاصكان هذا احلد للممك

 .شيئا، فقد علمت ما يف ذلك

هذه  وهو يقع على. من املعاين اليت تعرض ملقوالت شىت، فإا تعرض للكيف وللكم ولغري ذلك واعلم أن اإلمكان
وكذاك . يشار إليه أنه فيه يس ميكن أن جيعل له جنسفل. وهو كالوجود وكالوحدة وما أشبه ذلك. بالتقدم والتأخر

جنسا، ولكنه يناسب اجلنس، وإمنا يدل على معىن  يكون ال حمالة ليس باحلقيقة. فإن ما يؤخذ يف رمسه كاجلنس
وكذلك يكون ما جيري جمرى الفصول فيه فصال . الذي، وما، والشيء :مشكك، ويكون من األمور العامة، مثل

يكون  املمكن أمر ليس صحيح الوجود مستقرا بذاته، بل هو أمر إما أن يكون عدما، وإما أن مث إن. عن تشكيك
وملا . حتديدات أمور عدمية متحققا بعدم، فيحتاج يف جتديده إىل أن يحد بالسلب كما قد علمت من الواجب يف

ليه، أعين أن العدم نفسه إمنا إمنا يتصور بالقياس إ كان األمر الوجودي يف نفسه أسبق إىل التصور، وكان العدم
قد سلف لك بيانه، فيجب أن يكون األمر الضروري أسبق إىل التحقيق  يتصور بأنه عدم معىن وجودي، كما

يكون  الضروري هو األمر الذي وجوده يستحق الدوام، إما مطلقا، وإما عند وجود الشرط، فال فإن. والتصور
وميكن . وثاقة الوجود فالضرورة تدل على. ما عند وجود الشرطوقت من األوقات ال يوجد فيه إما مطلقا وإ

إمنا يتصور من جهة الضروري كأنه الذي موجود  وألن احملال ضرورة مقرونة بالعدم، فيكون احملال. تصوره مبتدئا
ر أخذنا الضروري يف حد املمكن، أخذنا ما هو أشهر يف نفسه عند اجلمهو فإذا. له دائما صدق القول إنه معدوم

املتصور  وأما عند التحقيق، فألن. أما عند اجلمهور، فألم ال يفطنون للمكن الذي عند اخلاصة .وعند التحقيق
املمتنع إمنا هو من حيث هو واجب أن ال  وتصور. وأما املمكن العامي فهو ما ليس مبمتنع. األول هو املوجود

فالواجب والضروري . م، فال يكون البتة معدوماالدوا يوجد؛ وتصور الواجب هو من حيث هو موجود يستحق
أما العامي، من حيث هو عامي، فإمنا يتصور بأنه ما ليس . أيضا قبل املمكن واحملال متصور. متصور أيضا قبله

ضروري، واملمكن  وأما اخلاص فألن احملال أبسط نسبة إىل املعىن الوجودي منه، فإنه هو الذي عدمه مبجال،
طعن أنكم رمستم شيئا وهو املمكن، مبا  فإذا فهمت هذا، فطعن من. ي ال عدمه وال وجوده ضرورياحلقيقي هو الذ

عليه؛ إذ قد أخذمت يف حد املكن احملال، واحملال هو ما ليس مبمكن،  هو أخفى وهو الضروري، أو رمبا يتبني به ويدور
تكونوا   احملال أن ال يكون، وأنتم إما أنوالضروري أيضا هو الذي ال ميكن أن ال يكون، وهو وال حيد إال بذلك،

وذلك ألن الضروري . األمر كذلك ليس: فنقول. قد أسأمت األختيار، وإما أن يكون األمر يف نفسه يوجب الدور
عليه أنه ليس مبمكن، فليس كل ما يصدق عليه شيء فهو يف  واحملال قبل املمكن يف التصور، احملال وإن كان يصدق

 ومع ذلك فليس املمكن الذي يعرف به احملال وهو املمكن الذي عرفناه. الشيء دونه هو ال يتحدداالعتبار، أو ما 

هو : ليس بضروري، فنقول ما: ممكن، وبني قولكم: ال فرق بني قولكم: وكذلك قوهلم. باحملال، بل هو كاجلنس له
قول مفصل يشرح : اسم، واآلخر: الكن أحدمه. الناطق احليوان: اإلنسان، وبني قولنا: كذلك، ال فرق بني قولنا

 .معىن االسم
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  الفصل اخلامس

  فصل" ه"

 يف إعادة النظر يف رسم املمكن

   

  وحتقيق القول فيه

ولنتأمل أنه هل . ولنعد اآلن النظر يف هذا الرسم فقد انشرح ما كان جيب انشراحه، ليتحقق به الرسم املذكور،
وذلك ألنا إن عنينا بالضروري .  كل واحد منهما باعتبار دون اعتباريطابق إنه: يطابق املمكنني اخلاصني فنقول

بشرط  الضروري احلقيقي، طابق املمكن اخلاص؛ وإن عنينا بالضروري املذكور فيه، كل ضروري كان املذكور فيه،
وده، وجود الشيء أوال وج وأيهما كان فال جيب أن يقع فيه إلتفات إىل شرط. أو بغري شرط، طابق املكن األخص

وأما املمكن . تصوره إىل وجه جيعله مطلقا وخيصصه أما اخلاص فإن املطلق الصرف أخص منه فال جيب أن يلتفت يف
إىل حال األمر الذي هو ممكن من حيث وجد أو مل يوجد، فإن كل وحد من  األخص فال جيب أن يلتفت يف تصوره

حاله  بشرط، بل ممكنا صرفا، بل جيب أن ينظر إىلوقد جعلناه غري ضروري . ضروريا بذلك الشرط الشرطني جيعله
النظر أن جيعله مستقبال  فأما هل يوجب هذا. من حيث ال ضرورة فيه، ومن حيث مل يشترط شرط واجب الضرورة

 سواء كان يف - أن املوجود من األمور وما مل يوجد ويقتصر باعتباره على االستقبال ال غري، فالظاهر من أمره هو
ومن أحب أن يرفع الضرورة أصال، فإنه حيوج إىل اعتبار االستقبال، . ضرورة ما  قد صارت له-املاضياحلال أو يف 

املستقبل، وال  فإن كسوف القمر يف وقت معلوم من. ليس ينعكس، فيكون كل ما يف االستقبال ممكنا فإن كمان
فأحد الوقتني فيه القمر . ما علمتعلى  كسوفه يف وقت آخر، ليس مبمكنني ذا املعىن األخص، بل فيهما ضرورة

 .منكسف منكسف بالضرورة، واآلخر هو فيه بالضرورة غري

السالفون من هذا احلكم، والذي  كل إنسان ميكن أن يكون كاتبا، هل خيرج الناس: فلننظر اآلن أنا إذا قلنا
 من املوجودين فيما اللفظ ويعىن بذلك أن كل إنسان وجودهم حاصل حال ما ينعقد هذا العقد؟ أو يقال هذا

ميكن أن ال يكون أحد من الناس كاتبا، هل : بصفة كذا؟ وكذلك إذا قلنا يستقبل من هذا الوقت وهذا العقد هو
ال حاجة لنا  :الداخلني يف الوجود واملستقبلني معا؟ أو إمنا خيتص باملوجودين يف االستقبال؟ فنقول ذلك إمنا يتناول

كل واحد مما هو إنسان أي وقت : قلنا فإذا.  معناه كل واحد واحد مما هو إنسانكل إنسان،: فإن قولنا. إىل ذلك
منهم، فإنه يف مستقبل كل وقت من أوقاته غري ضروري بوجه  فإنه ميكن أن يكون كاتبا وأردنا أن كل واحد واحد

 هذا القول يكتب، بل صحيح أن يكتب وأن ال يكتب مادام الوقت مستقبال، كان من الوجوه أن يكتب وأن ال
هذا أعم  ويكون. كل واحد ممن كانوا ويكونون، ومل يكن صدقه على املوجودين يف املستقبل املعني صادقا على

وهننا . يكتب، وأن ال يكتب يصح له أن: كل واحد من الناس يف املستقبل، من قول القائل: صدقا من أن يكون
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ك إنسان كاتب يف كل وقت من : أن قولنا وهووجه صدق آخر من جهة احلصر، وهي اجلهة اليت رذلناها، 
كل إنسان كاتب : يف كل وقت من املستقبل أن يصدق قولنا فإنه يصح. املستقبل، غري ضروري صدقه وال صدقه

الوقت كل إنسان موجود كاتبا، وأن يكون يف ذلك الوقت وال واحد من الناس  أو أبيض، حىت يكون يف ذلك
 . كان مستقبال، يصح فيه أي األمرين شئتوقت يف املستقبل فأي. بكاتبني

: فيكون كما أن قولنا. السور على ما علمت أن تصري املمكنة والضرورية يف حكم واحد ولكن يلزم حبسب اعتبار

احليوان بإنسان،  ليس وال واحد من: حيوان أو كل أبيض إنسا حبسب املستقبل، هو قضية ممكنة؛ كذلك قولنا كل
ممكنة أن تصدق أو تكذب يف املستقبل،  فتكون هذه القضايا حبسب اعتبار حصرها.  ممكنةعلى ما سلف لك، قضية

إال أن أمثال هذه القضايا قضايا ليست اجلهة فيها . املطلقات اليت مضت وهي يف مادا ضرورية، وتكون هذه نظرية
قول  كل حيوان إنسان،: لنافكأنه يقول إن قو. وجهة القضايا جزء من حدها. القضية، بل السور باحلقيقة جهة

 .املتقدم وكذلك يف اإلطالق، بل جيب أن يلتفت إىل املثال. ممكن أن يكون صادقا
   

حيوانيته وقعوده  إن وجود زيد يف احلال ويف االستقبال، إذا اتفق أن استمر فيهما، وكذلك: يقول ولقائل أن
كون زيدا قاعدا، ليس مما يتجدد يف  وكذلك ال. املستمران، وغري ذلك، ليست أمورا متجددة بوجه من الوجوه

فإن كان الذي يف املستقبل هو هذا بعينه الذي يف احلال، وهذا مطلق  .املستقبل، إذا مل يكن قاعدا يف احلال، واستمر
إنه جيوز أن يكون شيء يف وقت وحال بصفة، وهو بعينه يف وقت : يكون ممكنا؟ فنقول وضروري بشرط، فكيف

لبها أحكام أخرى  فالوجود واإلنسانية والقعود ومقابالا هي يف أنفسها أمور. آخر بصفة أخرىواعتبار  وحال
وليس يتجه نظرنا . تضاف إىل أنفسها وتلك األحكام هي حبسب حمموالت أخرى. أا ممكنة ومطلقة: تلحقها مثل

ها إىل موضوعاا االن ليست نسبتها إىل ونسبت. نسبتها إىل موضوعاا هذا إىل معانيها يف أنفسها؛ بل إمنا يتجه إىل
وجودا واحدا  وإن كان وجودها يف أنفسها. ملوضوعاا، وباعتبار وقت يفرض مستقبال ممكنة ملوضوعاا مطلقة

والح أيضا أنه حق ما قيل من أن  مستمرا على استحقاق واحد، فقد الح من هذا صحة مجيع ما أوردناه بدءا،
فما ميكن أن يكون، ميكن أن ال يكون؛ إذ ال . سالبه يرجع موجب كل واحد علىاملمكن اخلاص واألخص قد 

وما ال ضرورة فيه بوجه ممكن، فما . ال يكون؛ إذ كل ممكن ال ضرورة فيه بوجه ضرورة ال يف أن يكون، وال يف أن
لذلك  كونوما ميكن لبعض، فيمكن أن ي. أن يكون لكل واحد، فيمكن أن ال يكون لكل واحد واحد كان ميكن

كله كذا فيمكن أن ال يكون  وكذلك إذا كان اعتبار اإلمكان إمنا هو يف السور، فإن ما أمكن أن يكون. البعض
فإنه إن . الصدق أمكن أن يصح أنه وال واحد منه كله، وما أمكن أن يصدق بعضه كذا ومل يكن ضروريا فيه هذا

ث هو بعض، دائم الصدق، ال ميكن أن يكذب البتة، فال بعض من حي: فقولنا وال واحد، دائم الكذب؛: كان قولنا
ن،  فكل ما هو ممكن أن يكون، يرجع فكون ممكنا أن ال يكو. بل واجبا، وجعلنا صدقه ممكنا يكون صدقه مكنا

أحد طرفيه موجودا  لكن خيتلف يف شيء آخر، وهو أن األكثري يكون كون. يشترك يف ذلك األكثري واألقلي
وهو من حيث اعتبار إمكانه يتساوى  .وليس كونه موجودا أكثر مما هو كونه ممكنا.  أقلمطلقا أكثر واآلخر

فليس وجود األكثري وجودا وال وجوده مبرتلة واحدة من  .انعكاسه إىل السلب، ومن حيث الوجود ال يتساوى
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وأما .  وجوداوكل ما هو أقلي وجودا فهو أكثري ال.فهو أقلي ال وجودا وكل ما أكثري وجودا. حيث الوجود
 ونعين باألكثري وجوده مجيع ما كان. متساو من حيث عكس اإلمكان ومتساو من حيث الوجود املتساوي فهو

واحد منهما  وجوده حبسب الواحد يف أكثر زمانه، وما كان وجوده ألكثر أشخاص نوع واحد، وإن كان لكل
يف أوقات ليست بأكثر األوقات،  ثر األشخاصدائما، كأكثرية كون اإلنسان ذا مخس أصابع، أو كان موجودا ألك

أو يكون ألكثر األشخاص ويف أكثر األوقات الغري احملدودة  بل أوقات ما كاالحتالم أو كالشيب أو كامتداد القامة،
 واملمكنات األكثرية إما أمور طبيعية كانت جيب لوال عوائق من خارج أو من عصيان .مثل اإلبصار بالفعل للناس

 .لوال عوائق  الصحة ومثل كون اإلنسان ذا مخس أصابع، وإما إرادية تصدر وجتب عن اإلرادةاملادة مثل
   

. فقط وأما اآلخر فمن حيث اإلمكان. أن األكثريات يبحث عنها من حيث الوجود من حيث اإلمكان وقد علمت

ونيا أسهله، ذلك صفراء؛ السقم من سقى: ولذلك فإن األكثريات تؤخذ مقدماا يف القياسات كاملطلقات، فيقال
يتعني منها طرف، فنظرت التنفس إليه من حيث اإلمكان ال  ميكن، أوهم أا ممكنة ال: فإنه إن قيل. وال يقال ممكن

فإن املمكن من حيث هو ممكن غري معلوم الوجود، وال على تعني الوجود . التوقع فرفض من حيث الوجود فنبا عنه
وعلى وجوده قياس  .من حيث هو أكثري، فإن وجوده مظنون مع أن إمكانه معلومقياس، اللهم إال األكثري  فيه

ولذلك ما . معلوم؛ بل إمكانه هو املعلوم فقط وأما املتساوي فليس على وجوده قياس وال هو. ما، كما على إمكانه
 يف عالج السل توضع موجودة يف العلوم، ولكن تطلب ممكنة حبيلة كما كانت املمكنات املتساوية واألقلية ال

وذلك يف  املزاج إىل األصلح، أو لتحذر، وذلك فيم يرجع إىل عمل، ولتعلم أن األمر غري حمال، واالستسقاء ورد
فالن كلم العدو : يقال يف اخلطابة ومع ذلك فإن املمكنات قد تؤخذ يف صنائع أخرى موجودة، كما. األمور النظرية

إنه ميكن أن يكون خبيث : يفعل هذا يكن خبيث النية؛ وال يقول ومن: لكأنه قا. م احلصن جهارا، فهو خبيث النية
بنافعة يف  مل يقنع يف غرضه، إذ إمكان خبث النية مما ال حيتاج أن يبني وخيطب له، وال معرفته النية، فإنه إذا قال هذا

ومن تكلم : ية؛ كأنه يقولخببيث الن فالن كلم العدو من احلصن جهارا، فليس: التدبري؛ وألخر من اخلطباء أن يقول
تستعمل فيها األمور املتساوية من حيث الوجود، وقائلها يوهم  فهذه مقاييس خطابية. جهارا ال يكون خبيث النية

. والشعرية غري متساوية فقط؛ بل أا موجودة على ما نوضح يف صنعة اخلطابة والسوفسطائية فيها، ال أا أكثرية

ومجيع ما قلناه . أيضا إذا كانت مظنونة ملمتنعة الوجود؛ بل قد يستعمل ذلك يف اخلطابيةوقد تستعمل أيضا األقلية وا
يف ذلك تعريف حال املمكن عندنا اهول، فإن كل جمهول عندنا  يف املمكن إمنا هو حبسب طبيعته، وليس الغرض

 . كمان باحلقيقة ممكناورمبا كان يف نفسه واجبا، ورمبا كان ممتنعا، ورمبا. يكون ميكن أن يكون وأن ال

 املقالة الرابعة

  من الفن الرابع من اجلملة األوىل يف املنطق

  الفصل األول
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 يف القياسات املمكنة يف الشكل األول

كل ج ب باإلمكان، وكل : فالضرب األول من الشك األول منه: املمكن فلنشرع اآلن يف تعليم القياسات اليت يف
فهذا قياس  .وذلك ألن ج داخلة بالقوة حتت ب، فلها بالقوة ما لب. ني أن كل ج آ باإلمكانفيب ب آ باإلمكان،

جيب أن يكون بينا كامال بنفسه أنه  إن هذا القياس ال: مث قد وقع بني القوم يف هذا تشاجر، فقال بعضهم. كامل
وأما إذا . ل على ب يدخل فيه جبالفعل ب، فكان ما يقا قياس، وإمنا وجب كما لنظرائه فيما سلف؛ إذ كان ج

فإن الشكل الثاين قد حكم فيه أن ج بالفعل . احلال كما يف الشكل الثاين والثالث كان الدخول فيه بالقوة، كان
فليس .ب ،بشيء، حىت يدخل فيه ج بالفعل، فج وإن كان ب بالفعل، داخال  ولكن مل حيكم هناك بالفعل على ب

ويف الشكل الثالث ليس ج فيه . بالقوة وذلك ألنه مل حيكم على ب بالفعل، بل. حتت حكم على ب؛ بل بالقوة
وههنا أيضا فإن ج مل يدخل بالفعل حتت ب، بل . فيجعل ج حتت ب بالفعل ب، بل بالقوة، ألنه ميكن أن يعكس،

 ان، فليس هذا إذنله حتت حكمه بالقوة هو كما كان يف الشكل الثالث حيث احتاج إىل بي واحلال يف دخ. بالقوة

 .قياسا كامال
   

يكون ج، فيكون  إن قولنا كل ب آ، معناه أن كل ب بالفعل وباإلمكان فهو آ، وباجلملة كل ما يصح أن :قال قوم
وقد علمت ما يف . القياس كامال فإذا كانت ج داخلة حتت ب كان. ج حتت ب، ألنه أحد ما يصح أن يكون

الكربى مطلقة أو ضرورية، والصغرى ممكنة؛ وجيعل  موضع قريب حيث جتعلومع ذلك فينتقض هذا يف . ذلك
لكنه قد قال قوم هناك إنه ليس معىن . أن ج غري داخلة حتت ب بالفعل القياس غري كامل، وال وجه لذلك إال

والذي . به كامل، هو أنه قياس كامل باإلطالق؛ بل هو قياس مل بالقياس إىل قياس آخر بعده يتبني إنه قياس: قوهلم
التشدد والتعصب؛ بل ِليعلم أن  جيب أن يقال يف هذا أنه ليس جيب أن يشتغل يف أمثال هذه املوضوع بكل هذا

وأنه . بالتماس البيان تشددا حيوجهم إىل العدول عن أمور ظاهرة كثريا من األمور الظاهرة للناس يتشدد فيها الناس
وال يوجد . نه موجود له، فكذلك املمكن للمكن الظاهر أنه ممكنموجود للشيء ظاهر أ كما أن املوجود ملا هو

 .يبني به هذا الظاهر أظهر من هذا الظاهر شيء

كل ج : ب هو كل ما يكون ب بالقوة أو بالفعل، أرأيت لو أن إنسانا قال إن قولك: ونقول ملن قد فرع إىل أن قال
. هذا قياس  أن يكون آ، مل يكن لنا بد من أن حنكم أنبأن يكون ب، وكل ما هو ب بالفعل فيمكن بالفعل ميكن

ويلزم عنه لذاته قول آخر دائما؟  وكيف ال يكون هذا قياسا،. فإن أنكر أن يكون هذا قياسا فقد تكلف الشطط
التأليفات؟ وإن كان قوهلم ما هو ب، معناه ما هو يصح أن يكون ب،  وإن كان هذا قياسا فهو من أي القرائن وأي

من  مث إن كان هذا قياسا فأي قياس أظهر. أوردناه ضربا من القياسات ذوات اجلهات قد ضيعت ذا الذيكان ه
ممكن، وجتعل هذه املقدمة من حقها  وما هو املمكن للممكن فهو: هذا يبينه؟ وإن تكلف أن يبني بأن يزاد عليه فيقال

آ املمكنة لب املمكنة جل ممكنة جل؟ فهل آ : وهلمممكن، غري ق ممكن املمكن: أن يصرح ا لكنها أضمرت، فهل قوهلم
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 فإن آ هو بدل. كان؟ وهل ب ما هو أال آ املكن له املمكن؟ وهل ج إال الشيء الثالث إال ما هو ممكن أي شيء

فظاهر إذن أن . الثالث وب بدل اآلخر، وج بدل. قولك ما ألنه بدل املعىن الكلي، وليس حدا مشارا إليه بعينه
نعم إذا . ضروري، والوجود للموجود موجود مكن ممكن ظاهر اإلمكان، كما أن الضروري للضروريممكن امل

ممكن الضروري، وضروري املمكن؛ : وذلك مثل. فحص ونظر اختلطت الوجوه تشوش الذهن فيها فاحتاج إىل
 . وكذلك إمكان ال،مع إمكان نعم

نظم املقول فيه على الكل والترتيب  فإن.  الثالث والثاينفبني أن هذا القياس كامل، إذ ال شبهة فيه، وليس كالشكل
الثالث ودخوله بالقوة حتت احلكم الكلي ليس يشبه حال هذا  الطبيعي وزائالن، وحال احلد األصغر يف الشكل

 إن األصغر داخل يف الشكلني حتت احلكم الذي على: أن قولنا: أحدمها: خيالفه من وجهني الدخول الذي ههنا؛ بل

معناه أن القائل مل حيكم عليه  وط، ليس معناه أن ذلك احلكم مل يوجد له بالفعل، أو أنه موجود له باإلمكان، بلاألس
ذلك الغري، وكان صادقا، أمكن أن حيكم به حينئذ على  بالفعل؛ بل حكم على غريه بالفعل حكما، إذا حكم على

وإن كان إذا حكم صدق، .  قد حكم بذلك حاكمومل جيب أن يكون ال حمالة األصغر حكما صادقا، ومل يستحل،
 صحة ذلك احلكم إذا حكم، فتكون هذه القوة ال بالقياس إىل نفس األمور، بل بالقياس إىل مل جيب: لست أقول

ههنا فإن القوة ليست  وأما. حكم احلاكم، الذي إذا حكم، فذلك كان له، وأمكنه أن يقول ذلك، ويكون صادقا
وليس . مكنا له األمر، ومل حيكم بوجوده له األمر يف نفسه، إذ جعل املوضوع يف نفسهحبسب احلاكم، بل حبسب 

 .جيعل القياس غري كامل، أن يكون هذا النوع جيعله أيضا غري كامل جيب إذا كان ذلك النوع من الدخول بالقوة

حيتاج أن  ر، وليس بينا، بلأن الدخول بالقوة هناك على أي وجه كان هو أمر يف طبيعة احلد األصغ :والوجه الثاين
فلو كان ذلك معلوما لنا . ب يبحث عنه لنعلمه ونربهن عليه، فيتضح لنا حينئذ أن ج بالقوة كانت داخلة حتت

وأما ههنا فقد علمنا وحتققنا أن ج بالقوة . وإىل غري ذلك بنفسه، كما هو حاصل يف نفسه، ما كنا حنتاج إىل العكس
وأما يف ذينك الشكلني . أنه بالقوة داخل حتت احلكم مل حيتج إىل أن نعلم شيئا آخر داخل حتت احلكم، وإذا علمنا

وكنا نطلب لنعلم ماله  األصغر وإن كان داخال بالقوة يف احلكم فإمنا كان كذلك يف نفسه، وكان جمهوال لنا، فإن
 .يف طبعه

   
احلكم إال بالقوة؛  األصغر فيه غري داخل حتتإن الشكل الثاين والثالث هو غري كامل، مبجرد أن احلد : نقول فلسنا

يبني به؛ بل إمنا نعمل ما نعمله من العكس وما  بل ألن هذا الدخول الذي بالقوة معلوما هناك، مل حيتج إىل عمل
وإذا كان بالقوة كان قياسا، فكونه . علمنا أنه حني مل يعكس كان داخال بالقوة جيري جمراه، حىت إذا دخل بالفعل،

فإذا كان قد صح لنا أنه  .يف نفسه جيعله قياسا يف نفسه وكونه معلوما أنه بالقوة يصحح عندنا منه أنه قياس بالقوة
وإذا صح مع علم ذلك أنه قياسي، فما حيوجنا  داخل بالقوة حتت احلكم، فقد صح لنا مع ذلك أن التأليف قياس،

 .زبده العلم، ومل ميل إىل اهلذيان واهلذرالقدر كاف ملن اشتغل ب إىل التشكك فيه وإىل استنقاصه؟ وهذا

ب آ،  كل ج ب باإلمكان، وميكن أن ال يكون شيء من: الثاين من كليتني، والكربى سالبة كقولك وأما الضرب
 .فيمكن أن ال يكون شيء من ج آ، واحلال يف ذلك معلوم
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 آ باإلمكان، فهذا ألن صغراهذلك، وهو أن يكون باإلمكان ال شيء من ج ب، وكل ب  والضرب الثالث بعكس

،ولكن أنه بالقوة ليس جيب ب ،مل يكن بيانه بيان األول،  سالبة، وكرباه موجبة، ومل يصرح بأن ج بالقوة حتت ب
فكان غري كامل، وكان الذهن يلتفت إىل أمر . الدخول إذ كان قد حكم شيء يلزمه قوة الدخول ومل حيكم بقوة

 فإن مطلوبه هو أن يعلم أن ج حتت ب بالقوة، وإمنا نعلم ذلك من مقدمة. املطلوب به خيطره بالبال، ويتأمله ليعلم

. باإلمكان احلقيقي أيضا كذا أن كل ما هو باإلمكان احلقيقي ليس كذا، فهو: كلية نتذكرها وخنطرها بالبال وهي

 الضرب إذا إمنا هو بالعكس فبيان هذا. بالقوة حتت ب فال إذا أخطر ذلك بالبال وتأمله، وجد حينئذ أن ج يدخل
احلدود حباهلا واجلهة حباهلا، لكن قد غريت الكيفية، فنثقل اإلجياب إىل السلب أو  الذي خيص املمكن، وهو أن تكون

آ، فباإلمكان كل  السلب إىل اإلجياب، فإذا نقلنا ذلك بالصغرى صارت باإلمكان كل ج ب وباإلمكان كل ب نقل
 .القياس سائر ما بعده وعلى هذا. فهذا بعكسني. ن شيء من ج آج آ، فباإلمكان أن ال يكو

 .سالبة، يتبني بعكس الصغرى إىل اإلجياب من سالبتني كليتني ممكنتني، ينتج ممكنة: والضرب الرابع

جزئية صغرى، كلية كربى، سالبتني أو موجبتني، وموجبة وسالبة،  من: وكذلك لك أن تركب أنت ضروبا أربعة
إن ما تبني من هذا الباب بالعكس فهو مزيف ال يستعمل، أعين حيث : الناس قد قال لكن بعض. وسالبة وموجبة

فخرجت عن  وإذا عكست سارت أقلية. وذلك ألن املستعمل من هذه هي األكثريات. السوالب صغريات هذه
ان الغرض مصروفا وأما إذا ك. األكثريات فقد أخطأ؛ وذلك ألن املستعمل من هذه لتوقع الوجود هي. االستعمال

كتاب القياس موضوعا حبسب النفع يف العلوم، بل حبسب ما هو  وأيضا فليس. إىل حتقق اإلمكان فكلها مستعملة
 ميكن أن يكون قولنا ال شيء من ج ب باإلمكان: وقد رد عليه من وجه آخر فقيل. وغريه مشترك للربهان واجلدل

أقلية فقلبت فصارت أكثرية مل  ذا الرد ال يعين شيئا فإنه إن كانتلكن ه. إمكانا قليال، فإذا قلبت صارت أكثرية
ويل . فتصري أقلية، فريجع إىل ما أنكره املتشكك من أقلية النتيجة تنتج النتيجة املطلوبة، ألنه حيتاج أن تعكس نتيجة

 .بيكون هذا القلب نافعا حىت نرجع إىل قياس يفيد نتيجة أكثرية مث ال يقل إنه ال مانع من أن

أنه كما كانت سالبة  استعمل يف التعليم األول حدود لتزييف ما ال ينتج إذا كانت الكربى جزئية لئال يظن وقد
كل إنسان ميكن أن يكون ابيض، : فقيل إنه إذا قلنا .الصغرى مما ينتج يف املمكن، فلعل جزئية الكربى مما قد ينتج

وكذلك إن جعلت .  مع هذا هو أن كل إنسان حيوانحيوانا؛ كان الصادق وبعض ما هو أبيض ميكن أن يكون
 كل إنسان ميكن أن يكون أبيض، وبعض: أو جزئية، مث إذا أبدلناها حبدود أخرى، فقلنا الصغرى سالبة ممكنة

نتأمل من هذه احلدود مع  ال شيء من الناس بثوب، وجيب أن: األبيض ميكن أن يكون ثوبا، كان الصادق ههنا أن
 .لصغرينيأن ال نناقش يف ا

   
بالضرورة حيوان، والبعض  الكربيان فكالمها باعتبار الطبيعة ضروريتان، فإن البعض املوصوف بأنه أبيض هو وأما

اللهم إال أن يعىن باملمكن ال احلقيقي، بل العام  فليست الكربى ممكنة حقيقية؛ بل ضرورية،. اآلخر هو ليس ثوبا
 ويف ذلك ما قيل، أو نعين باملمكنة مبعىن السور،. رية من جهة البياضليست ضرو فيكون غري ما حنن فيه، أو يعىن

 .فالنتيجة تكون أيضا كذلك
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: كان باإلمكان أيضا مأخوذا حبسب السور، فإنا نقول إن الكليات أيضا ال تنتج إن: ولكن لقائل أن يقول حينئذ

ن أن يكون كل إنسان أبيض، وميكن وايضا ميك. وميكن أن يكون كل أبيض فرسا ميكن أن يكون كل إنسان أبيض،
إنسان حيوان  كل: وال واحد من الناس بفرس، ويف الثاين: أبيض حيوانا، ينتج يف أوهلما بالضرورة أن يكون كل

ينفعك يف إظهار فساد رأي من ظن أن  وهذا البيان وإن مل ينفعك يف إظهار فساد هذا القول، فإنه. بالضرورة
مما ال جيب أن ميتنع؛ ألنه يوجب اإلنتاج من مقدمتني مرة  ذا مينع تأليف القياساجلهات جهات احصر؛ إذا كان ه

 .أسباب ما تصري له القرينة غري قياس وذلك أحد. بإجياب ومرة بسلب

 .إىل السور، وإال فهذا املوضع جيب أن يلتفت إليه فبني أنه ال التفات ف أمر املطلق واملمكن

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 ات املختلطة من اإلمكان واإلطالقيف القياس

  يف الشكل األول

كل ج ب، وكل ب آ باإلمكان، فظاهر أن : األول فالضرب. فيتأمل حال اختالط املمكن واملطلق يف الشك األول
 .كل ج ب باإلمكان

كانت  إذاب، وميكن أن ال يكون شيء من ب آ، فظاهر أنه ميكن أن ال يكون شيء من ج آ، وأما  كل ج: والثاين
ألن الصغرى إذا كانت  وذلك. الكربى مطلقة والصغرى ممكنة فليس يكون بينا أن القياس ينتج على أية جهة

أنه ممكن أو ممكن لالختالط الواقع، وإن كان  داخلة بالقوة حتت حكم موجود مل يكن أول الوهلة يدرك من حالة
. ا الذي يشكل، حال كونه مطلقا أو ممكنا أو كليهماإمن. هذا القياس الدخول بالقوة حتت احلكم بينا بنفسه من

فإن  .هذا التأليف يف لزوم املمكن عنه أو لزوم املطلق يف البيان كحال الذي من ممكنتني فإذن ال يكون حال
. أن إمكان اإلمكان إمكان :الدخول هناك حتت احلكم املمكن بالقوة ال يشوش الذهن؛ بل يقضي الذهن فيه بعجلة

: بالعكس أو باالفتراض، فيجب أن يكون طريق إبانته  هذه الدعوى كليا ويف اشك األول مل ميكن إبانتهوملا كان

كل ج ب، معناه أن كل ما ميكن أن يكون : دليل على غلط من ظن أن قولنا فكون هذا القياس غري كامل. اخللف
فيه  ال ف ب بالقوة؛ بل كان داخالولو كان األمر على ما قاله مل كان ج داخ. ب: ج، فهو ج ويصح أن يكون

الصغرى بالفعل يف املقول على  إذ دخل. وكان قياسا بينا بنفسه. بالفعل، ولكان هو من مجلة ما قيل عليه إنه آ
املمكن يف نفسه ولو باملعىن األعم ال يعرض من وضعه حمال؛ بل  فأما وجه هذا اخللف فهو مبين على أن األمر. الكل

 .عام  ممكنيلزمه يلزمه، وهو
   

العادة به من وضع  أومأنا إىل حقيقة ذلك فيما سلف، فال حيسن بنا أن نطول اآلن يف بيان ذلك مبا جرت وقد
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وباجلملة ال يلزم من وضع ما ال ميتنع، . سلف فإن حمصول ما جرت به العادة، ما دللنا عليه فيما. حروف وأسباب
ملمكن احلقيقي إال ممكن حقيقي؛ بل نعين ذا أنه ال يلزم من وضع وضع ا إنه ال يلزم من: لسنا نقول. أمر ممتنع
فإن املمتنع ال يلزمه  .باملعىن العام املشتمل على املعىن اخلاص واملطلق والضروري إال ممكن باملعىن العامي املمكن

مي فهو غري ممتنع كائنا فإن ما يلزم املمكن العا. ضروريا البتة، سواء كان ما وضع للزوم ممكنا حقيقيا أو مطلقا أو
غري احملال ال يلزمه كذب حمال، وهو الذي يستحق صدق نقيضه دائما بنفسه بال  ولذلك فإن الكذب. ما كان

ج آ  إن كل: فإذا كان كل ج ب باإلمكان، وكل ب آ بالوجود، فنقول. إن لزمه كذب غري حمال شرط، بل
مبين على أنه إن مل يكن هذا  وذلك اخللف. لك أن يتبني باخللفوذ. واملشهور أنه كذلك باإلمكان العام. باإلمكان

فال شك أن هذا املمكن إذن هو العامي . ليس يكون وغري ممكن، هو الذي بالضرورة. ممكنا، فليكن غري ممكن
فلنأخذ إذن نقيض النتيجة وهو بالضرورة ليس كل ج آ، . أي العامي املقابل للذي بالضرورة، وليس يكون،

على أنه موجود، إذ ليس حماال، فينتج من الشكل الثالث أن بالضرورة ليس كل ب آ،  ن كل ج بولنفرض أ
األخرى املشكوك  باإلمكان كل ب آ، هذا حمال مل يلزم من التأليف، وال عن الكذب غري احملال، فيكون عن وكان
 .فإذن ذلك حمال. فياها

واآلن فقد . قد كان منع أن يكون هذا التأليف ينتج الضرورياألول  هذا ما يف التعليم األول، فنذكر أن املعلم
ضرورية  فبني لك من هذا أن هذه النتيجة. فإنه إن مل يكن ضروريا مل يناقض باحلقيقة الوجودي أنتج منه الضروري،

. متحاناتضرورية على سبيل األرتياض واال وإمنا مل تورد يف التعليم األول، حيث تعلم األشكال. كما إذ عيناها حنن

على أنه قد ميكن أن تبني هذا اخللف على هذه الصورة، من . للضرورية أال ترى أا ملا استعملت، استعملت منتجة
 إن كان بالضرورة ليس كل ج آ، وكان كل ب آ، فواجب من: غري حمال البتة ، بل أن يقال غري أن يؤخذ كذب

وقد بينوا هذا  .كنا أن يكون كل ج ب، هذا خلفالشكل الثاين أن يكون بالضرورة ليس كل ج ب، وكان مم
وكان بالضرورة ليس . آ، فكل ج آ كل ج ب، وكل ب: اخللف بوجه آخر بأن جعلوا املمكنة موجودة حىت يكون

 .كل ج آ، وما كان جيب أن يؤخر هذا عن األول

البتة، حىت يكون  فت إىل سورهاإن املقدمات املطلقة ال جيب أن يلت: بعد هذا يف التعليم األول ما معناه وقيل
. ج ب، ومعناه كل جب يف هذا الزمان كل: فال جيب أن يقال يف املطلقات. إطالقها أن سورها قد صدق وقتا ما

كل فرس ميكن أن : فإذا قلنا. إنسان، إذا مل يكن متحرك غريه وذلك ألنه ال مانع أن يصدق وقتا ما أن كل متحرك
  متحرك ميكن أن يكون إنسانا أي وقت ما، مل جيب عنه أن كل فرس ممكن أن يكونكل :وإذا قلنا. يتحرك، صدقن

بالضرورية كل فرس  فإن جعل بدل اإلنسان احليوان، كان. إنسانا، بل بالضرورية ال شيء من األفراس إنسان
فقد بان . نه قياسمثل هذا األكرب ال يتألف ع فهذا ما قيل يف التعليم األول، فقد جعل هذا سببا ألن يكون. حيوان

 .الصفة ليس جبيدن وأن التعليم األول خيالفه وصح أن استعمال املطلق والوجودي على هذه
   

يكون األوسط  إن هذا القياس غري مؤلف، فإن الكربى إذا كانت ذه اجلهة فيجب أن: لقائل أن يقول وإن كان
كاذب؛ ألن يف ذلك الوقت ال  وهذا. لوقتإن كل فرس ميكن أن يكون متحركا يف ذلك ا: مشتركا فيه، فيقال
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متحرك إنسانا، وحني يوجد كل متحرك إنسانا  ميكن أن يكون شيء متحركا غري اإلنسان، إذ كان قد وجد كل
إن ذلك ال يوجب كون هذه القضية املمكنة كاذبة حمالة، وأعين : له لكنا نقول. يستحيل أن يكون الفرس متحركا

هو فرس،  فإنه وإن وجد أن ال متحرك. فإن ذلك القول ال يكون حماال وال واجبا.  اخلاصباإلمكان باملمكنة املمكنة
. اخلاص الذي يقع على املطلق فهو املمكن. فليس ذلك كذبا حماال، وال صدقا حقا ضروريا، بل هو أمر بني هذين

يقال إال ويدل عليه فيه بوجه ما املستقبل، فال ميكن أن  وأما املمكن الذي ال يقع على املطلق، ويعترب فيه الزمان
وما  .أن ال يأتلف منه مع هذا املطلق قياس البتة، وقد ألف؛ وإما أن ال يراعى ما ذكروا فإما. على الزمان املستقبل

كان املراد باملطلق كذل كان  علينا من ذلك شيء، فإن علينا أن حنكم يف كل موضع مبا جيب فيه، مع اعتبار أنه إن
وما علينا أن نناقش يف األلفاظ، ونصر على أن قائال  .املراد باملطلق شيئا آخر، كان له حكم آخروإن كان . كذا

 .عىن كذا دون كذا

إن أخذنا املطلق ما  وذلك هو احلق،. إنه قد تبني ذا الربهان أن النتيجة ممكنة عامة: هذا، فنعود قائلني وإذ قد بينا
فإن ظن الظان . أن يكون إال ممكنه باملعىن األعم لذي ال ضرورة فيه مل جيبفإن أخذنا املطلق ا. يعم الضروري وغريه

فإنه ليس إذا مل يكن ج ب . النتيجة ممكنة حقيقية خاصية، فلم حيسن أنه قد صح من طريق اخللف املذكور أن
 ألن. واألخص جيب أن يكون بالضرورة ليس كل ج آ؛ بل جيوز أن يكون بالضرورة كل ج آ باإلمكان اخلاص

لكنا نبني . وجود مجيع األمر املخالف للمكن ليس هو الذي هو ضروري إلال وجود، بل الضروري يف الوجود والال
بالضرورة بعض ج آ، وليكن كل ج ب موجودا،  وذلك ألنه إن كان. أن النتيجة حينئذ تكون ممكنة خاصية أيضا

 هل جيب أن يكون ممكنا املمكن الذي ال يدخله وأما أنه. بالضرورة وكان كله ال. فيكون بالضرورة بعض ب آ
 فإنه جيوز أن. ليس ذلك بواجب: ج ب باإلمكان األخص وال إطالق إجياب البتة، فنقول املطلق حىت يكون كل

بالفعل وملا ليس ب. يكون أعم من ب ؛  وال جيب أيضا أن ملا. فيكون موجودا لكل ما هو بعند ما هو ب هو ب
لكن كون الشيء مطلقا ال مينع كونه مكمنا  ، فكون ج موجودا له، وإن كان ممكنا له أنه ب،بل قبله أو بعده

يكن ضروريا، فيجوز أن يكون له يف وقت ما ممكنا حبسب القياس إىل  فإنه وإن كان مطلقا له يف وقت، ومل. حقيقيا
حيقق  وتبني لك وجه. الشرط املذكورأن يكون موجودا له دائما، وهذا مينع صدق الكربى على  مستقبله، اللهم إال

 .ضرورية هذا، إذا علمت بعد أنه لو كان بدل هذه الوجودية ضرورية كانت النتيجة
   

يكون ب وأن  إنه لو كان يف مسألتنا هذه ج آ دائما ما دامت ذاته موجودة، مث كان مكن له أن: فنقول وأما اآلن
ما، فيكون إذا صارت ج ب صار له آ أمرا  فإنه إمنا يوجد له آ وقتاإن كل ما يوجد له ب : ال يكون، وقد كنا قلنا

فيكون آ له دائما ما دام ذاته موجودة، ومع ذلك فإنه قد يصري له  وقد كان آ له دائما،. غري دائم وذاته موجودة
 فإذن ال. فيكون السبب يف هذا ما فرضناه من كون آ دائما جل. موجود مع ذاته، هذا خلف غري دائم عند أمر ما

جل ممكنا أخص مع كونه  وإذا مل يكن دائما، مل يكن مانعا أن يكون آ. يكون له دائما حني تكون الكربى صادقة
وممكنا بشرط كل وقت شئت أن نفرضه له  فإنه يكون مطلقا له بشرط وجهة اعتبار غري االستقبال،. مطلقا

ال جيب ذلك، ألنه جيوز أن يكون الواحد من ج ال  نهإ: فنقول فأما أن هذه النتيجة هل تصدق مطلقة؟. مستقبال
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فيكون الواحد من . إىل وقت فساده، ويكون إمنا يوجد له آ عندما يكون هو ب فقط يوجد البتة من وقت حدوثه
بقلمه الطرس، فليس  كل إنسان ميكن أن يكتب، وكل كاتب مماس: مثل قولنا. ينفق له ب البتة، وال أيضا آ ج ال

. فإذا علمنا هذا، فقس عليه سائر الضروب .باإلطالق، حىت يصدق أن كل إنسان مماس بقلمه الطرسيلزمه صدق 

وبيانه . وال شيء من ب آ، فال شيء من ج آ باإلمكان العام كل جر ب باإلمكان،: والضرب الذي بعد هذا هو
 فقد قيل ما يدل على. لضرورةومع لك فاملشهور أن النتيجة هي شيء من ج آ با. باخللف على قياس ما قد علمت

 .ذلك يف التعليم األول

معناه ليس بالضرورة آ، وال يف شيء من ج، ال أنه  لكن األوىل أن يكون قد وقع يف اللفظ تقدمي وتأخري، ويكون
بالضرورة وال شيء يف : ليس بالضرورة ال يف شيء من ج، وبني قولنا: قولنا وفرق بني. بالضرورة ال يف شيء من ج

تكون ضرورية، ال أا  وأورد هلذا يف التعليم األول مثال يدل على أن املراد فيه هو أن النتيجة قد. علمت كمام ج 
: بالفعل، وال شيء من املفكر بغراب، والنتيجة كل إنسان ميكن أن يفكر أي: واملثال لذلك. تكون دائما ضرورية

فإذن . املتحرك، أنتج نتيجة غري اضطرارية: الغرابوإذا جعل بدل . بالضرورة فال شيء من الناس بغراب، وذلك
 .تارة تكون ممكنة، وتارة تكون ضرورية النتيجة

فإن . وقد صدق. قيل يف التعليم األول جيب أن يطلب غري هذه فقد. وقد بقي علينا أن ننظر يف هذه احلدود
  سلب الغراب عن املتخيل مما يصح يفاملتخيل، فيكون: ضرورية، إال أن جيعل بدل املفكر الكربى يف القياس األول

هذا بعينه ميكن يف  أن: وقت ما فيكون أول شيء قد نسينا النصيحة والوصية املذكورة يف هذه الساعة، وثانيا
غراب، وال ينتج أن كل إنسان ميكن أن  فإنه قد يصدق هناك أن كل متخيل. الضرب الذي كرباه موجبة مطلقة

فإنه تارة يكون . الضروري، كان اإلنتاج على ما ذكر يف التعليم األول طلق ما يعملكنه إذا أخذ امل. يكون غرابا
والضرب  .املطلقة يف مادة ضرورية، وتارة غري ضرورية إن كانت املطلقة يف مادة غري ضرورية ضروريا إن كانت

وتبني . ء من ج آيكون شي ميكن أن ال: الذي بعده وهو أنه ميكن أن ال يكون شيء من ج ب، وكل ب آ، ينتج
من سالبتني كليتني، فإن جعلت الصغرى سالبة  وكذلك إذا كان. بعكس السالبة إىل الوجبة، مث بعكس النتيجة

فإن جعلت الصغرى موجبة جزئية مطلقة، والكربى . علمت يف املطلقات والعلة فيه ما. مطلقة مل جيب عنه قياس
فالنتيجة  ى بال شك، فإن كانت الصغرى ممكنة، والكربى مطلقة،كانت أو سالبة، فالعربة للكرب ممكنة كلية، موجبة
ممكنة، تبينت بالعكس إىل  وإن كانت الصغرى سالبة جزئية. فال خالف أا تكون جزئية. على ما سلف لك

 .اإلجياب على حنو ما علمت

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف القياسات املختلطة من اإلمكان والضرورة
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    واالضطرارية ملمكنةيف الشكل األول ا

على الكل؛ وإن  كانت الصغريات ضرورية والكربيات ممكنة، فال شك أن النتيجة تكون ممكنة بسبب املقول أما إذا
كل ج ب باإلمكان، : منتج، وذلك كقولنا كانت الكربيات ضرورية، فهنالك حيتاج إىل بيان يتبني به أن القياس

فإا إن مل تكن ممكنة، كانت غري ممكنة أن تكون كل ج آ، . باملعىن العام  ممكنةوكل ب آ بالضرورة، فينتج أو نتيجة
باإلمكان  بالضرورة بعض ج ليس آ، وبالضرورة كل ب آ، فيكون بالضرورة بعض ج ليس ب، وكان فيكون

باإلمكان،: وكذلك إن كانت سالبة ضرورية كقولك. احلقيقي كل ج ب كل ج ب آ، وبالضرورة ال شيء من ب 
آ، بالضرورة، وبالضرورة ال شيء من ب آ، فينتج  فبعض ج. فيمكن أن ال يكون شيء من ج آ، وإال فليس مبمكن

 - فيه-ضرورية أو مطلقة أو تكون ممكنة صرفة، فقد قيل يف التعليم األول وأما هل تكون هذه النتيجة. ما علمت

أنتجت  كنة فقط، ومل جتب مطلقة؛ وإن كانت سالبةالكربى الضرورية إن كانت موجبة، أنتجت مم إن: قوال كليا
 .ممكنة ومطلقة غري ضرورية

ذلك يف هذا الضرب الثاين، مبا ميكن أن جيعل دليال على أن  ومل نعرض لبيان هذا يف الضرب املوجب، ونعرض لبني
دالة " جيب"عل لفظة فيجب أن ال يوجد آ يف شيء من ج إذا مل جت: فيه ما هذا عبارته فإنه قيل. النتيجة ضرورية

اللزوم، ويكون  دالة على ذلك" ف"لزوم النتيجة؛ بل على أن النتيجة يف نفسها واجبة، وتكون لفظة  على
من ج، واقتصر بالفاء على داللة اللزوم  فبالضرورة ليس آ يف شيء: فكأنه ملا قاس قال منتجا. الوجوب هو الالزم

فلنوضح أن آ موجودة يف كل أو بعض ج، وإمنا قيل يف : منه بأن قيل واإلتباع، مث بني ذلك باخللف على ما اعترب
أنه ملا  فلنوضح، فمعناه: وأما قوله. ذلك يف النتيجة السالبة اجلزئية اليت نقيضها كلية موجبة كل مقدما ببيان مثل

، فليكن ليس ال شيء من ج آ فإن مل يكن بالضرورة: إنه يتكون النتيجة سالبة كلية ضرورية، قيل بعده: قيل
بعض ج آ، فإنه ال يلزم من فرض املمكن موجودا  بالضرورة وال شيء من ج آ، فيمكن باإلمكان العام أن يكون

بالضرورة ال شيء من آ ب، عكس للضروري، وردا إىل األول، : قولنا حمال، ولنفرض كل ج آ ونضيف إليه أيضا
أن ال  فلما فعل هذا، أنتج من اختالط املطلق والضروري. ينمل يفعل، كان ذلك بيانا من الثا لزيادة البيان،؛ وإن

 .حمال بعض أو الشيء من ج ب؛ وذلك بالضرورة، وكان ممكنا أن يكون كل جض ب، هذا

األول، لكن الصدر واالقتصاص املذكور  فهذا وجه بياين برهاين، تبني به أن النتيجة ضرورية، وإليه ذهب يف التعليم
 .ا التأويلقبل التفصيل يبطل هذ

التفسري،  إنه ميكن على هذه الصفة، وهو ما عليه الظاهر من: ميكن استنتاج املطلقة عن هذا فنقول فلننظر كيف
وبالضرورة ال شيء من ب آ،  إنه ال شيء من ج آ، وإال فليكن هذا باطال؛ وليكن احلق أن بعض ج آ،: فنقول

وكان كل ج ميكن أن يكون ب ،البيان يبني اإلطالق باملعىن العامي، وال يبني  وهذا. فبالضرورة ال كل ج ب
إنه ليس جيوز أن يكون الباطل أنه ال شيء من ج آ : قائال إن قال اإلطالق الذي ال ضرورة فيه، وذلك ألن

أنه  حقا؛ بل جيوز أن يكون الباطل أنه ال شيء من ج آ باإلطالق ال ضرورة فيه، ويكون احلق باإلطالق بعض ج آ
 .من ج آ بالضرورة، وال يلزم أن يكون بعض ج آ حقاال شيء 

عام،  يصلح إلثبات أن النتيجة مطلقة بإطالق ال ضرورة فيه، ولكن يصلح ألن يبني به بإطالق فإذن هذا البيان ال
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ضرورة، وال يتبني به أن فيه إمكانا  فإن هذا البيان مل يبني به البتة أنه ليس ههنا. مث يبقى البحث عن الضرورة
 .ما سلف مرارا قيقيا، إال أن يتكلف اإلمكان مبعىن السور، وعلىح
   

كربامها ضرورية  إن الضرب املوجب والسالب اللذين: إن النتيجة يف هذا وما أشبهه ضرورية؛ وأقول: أقول لكين
مكن أن بالضرورة، فكل ج آ بالضرورة، وإال في كل ج ب باإلمكان، وكل ب آ: مثال األول. ينتج نتيجة ضرورية
ميكن أن ال يكون بعض ج ب؛ بل ال : موجودا، فينتج من الشكل الثاين فلنضع هذا املمكن. ال يكون بعض ج آ

 ولنبني ذلك من الشكل األول. ب؛ وهذا خلف لزم ال من الصادقة، بل من املشكوك فيها ميكن أن يكون كل ج

فرضنا املمكن موجودا  وإذا كان. ج آ بالضرورةبعينه، ولتضع أن كل ج ب بالوجود، وكل ب آ بالضرورة، فكل 
أن كل ما هو : كل ج آ بالضرورة، معناه: قولنا جيعل هذه النتيجة ضرورية فال ميكن أن ينتقل عن الضرورة؛ فإن

فيلزم أن كل ج فما .  فهو موصوف بأنه آ-تغري عليه أي وصف كان  وإن- موصوف بأنه ج مادام ذاته موجودا
 وإذا كانت ذاته موجودة ومل تكن. فإذا كانت ذاته موجودة فهو آ بالضرورة. بالضرورة و آدام ذاته موجودا فه

موصوفا بأنه آ، سواء وجد  موصوفة بب بالفعل فال خيلو إما أن يكون موصوفا بأنه آ دائما، أو ال يكون فإن كان
 فإن مل يكن ب مل يكن آ؛ فليس يصري ب يصري آ، وإن كان عندما.ب أو مل يوجد ويف كل وقت، فالنتيجة ضرورية

أو مل يكن، وهذا  وقلنا. ما دام ذاته موصوفا بأنه ب إنه موصوف بذلك مادام ذاته موجودا، كان موصوفا بأنه ب
وذلك ألنه إذا  .وباجلملة فاعلم أن ما ميكن أن يصري ضروريا فهو ضروري دائما وإمكانه اإلمكان األعم .خلف

يصر ضروريا، ألن معىن صريورته  ن تزول عنه الضرورة، وذاته موجودة، فيكون ملصار وقتا ضروريا، وجيوز أ
كان ذاته موجودا وهو غري موصوف به قبل أن صار  وإذا. أن يكون املوضوع موصوف بذلك احملمول: ضروريا

رك، كل إنسان ميكن أن يتح: ومثال هذا. هو له بضروري، وهذا حمال ضروريا له، فقد صار ضروريا له، وليس
  يتحرك أو-فلما كان كل متحرك مادام ذاته موجودا. بالضرورة، فكل إنسان جسم بالضرورة وكل متحرك جسم

أي مادام ذاته   موصوفا بأنه جسم، وكان اإلنسان عندما يتحرك صادقا عليه أنه جسم بالضرورة،-مل يتحرك
مادام ذاته موجودا ال عندما هو  جسم جسما، ألنه -وإن مل يتحرك-موجودا كيف كانت أحواله، يلزمه أن يكون

احلركة جسم، وبعدها جسم، ال أنه إمنا يستفيد هذا عندما  فهو مادام ذاته موجودا جسم، وهو قبل. متحرك فقط
أمرا من أمر عند وجوده يكون ذلك األمر له حاصال قبل وجوده، حىت لو مل يوجد،  فإن الشيء ال يستفيد. يتحرك
 .ضرورية حمال، كذلك احلال يف اليت كرباه سالبة ضرورية أن نتيجته سالبةفإن ذلك . له ذلك مل يكن

ليبني به أن النتيجة قد تكون  والعجب كل العجب أن مثل هذا البيان الذي ذكر، حيث الكربى سالبة ضرورية،
اه موجبة الصدر مبا يوجب الفرق يف ذلك بني اليت كرب ضرورية، وقد كان ميكن أن يذكر يف املوجبة، فقد حكم يف

نتيجة  ومن العجائب أنه ملا كانت الكربى مطلقة سالبة خملوطة باملمكن متحل هلا. املعىن واليت كرباه سالبة يف هذا
كانت املمكنة سالبة، فينتج بعينه  هذا، وأما إذا. ضرورية ممكنة، وملا صارت ضرورية جزم أن تكون نتيجة ضرورية

واعلم أن . إىل السلب؛ إذ ليس اإلمكان فيه خاصيا، بل عاميا ة عن اإلجيابوال ميكن رد النتيج. ما أنتجت املوجبة
 وسيتضح لك حقيقة. التعليم األول من أمر االختالطات امتحانات، وليست فتاوى حقيقية أكثر ما يشتمل عليه يف
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 فيها الفتوى ذلك يف مواضع يذكر فها بعض ما مضى من هذه االختالطات، أو يستعمل فيه بعض ذلك، فتكون
وباجلملة . املقاييس اجلزئية من هذه وقد مضى لك من مجلة ذلك واحد، وأنت تعرف. حينئذ على ما يوجبه احلق

 .فالنتيجة ممكنة، أو ضرورية فالنتيجة ضرورية فإن العربة للكربى، فإا إن كانت ممكنة

  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف القياسات املمكنة يف الشكل الثاين

فإن الشيء الواحد جيوز أن يكون ممكنا لشيئني أحدمها حيمل على . ممكنتني قياس ثاين ال يلزم فيه منإن الشكل ال
كل  وكذلك ميكن أن يوجب ويسلب عن. فيمكن أن يكون لكل واحد، أو ميكن أن ال يكون لشيء منه اآلخر،

النتيجة ضرورية اإلجياب كما لو كان  واحد من أمرين متباينني، فال يلزم من هذا التأليف شيء بعينه، إذ تراه تكون
أو حيوانا، بل إنسانا نفسه، مث بدلت احلدود فجعلت األكرب  األصغر إنسانا، واألوسط املتحرك، واألكرب ناطقا

 .فرسا
   

أما على . البتة فإن السالبة املكنة ال جيب هلا عكس. أن يتبني هذا بالعكس والرد إىل الشكل األول وليس ميكن
بالفعل؛ بل ميكن لكل واحد واحد منه،  إنه جيوز أن يكون شيء من األشياء له خاصة ال متنعه وجودااحلقيقة، ف

وإن شئت جعلت بدل . ال يضحك بالفعل واحد من الناس ممكن أن: فيمكن أن يقال. كالضحك بالفعل لإلنسان
كل : كلية موجبة ضرورية كقولكمث يكون احلق يف قلبه ". خيجل"، أو "املالحة يتعلم"، يعقد احلساب؛ أو "يضحك"

للسور، حىت  خجل أو متعلم للمالحة أو عاقد للحساب إنسان بالضرورة؛ اللهم إال أن جيعل باإلمكان ضحاك أو
أي إذا اتفق إن مل يكن إنسان وال  ال واحد من الضحاكني إنسانا،: يكون معناه ميكن أن يكون حقا، مثل قولنا

إن هذا : لكنا قد قلنا مرارا. إنسانا، ويكون ذلك اآلن ممكنا ضحاكني يكونوكان حينئذ ال واحد من ال. ضحاك
 ميكن أن ال يكون أحد من: يعرض عنه، وليجعل بدل الضحاك املتحرك، فيكون قولك االعتبار من حقه أن

فال . رةاإلنسانية بالضرو واآلخرون تسلب عنهم. فإن بعض املتحركني إنسان بالضرورة. املتحركني إنسانا، كاذبا
 . املتكلف الذي أورد بيانه يكون عكس ذلك ال صادقا وال أيضا ممكنا، إال على التدبري

والبيان املشهور يف أا ال تنعكس كلية، هو أنه إن . جزئية وأما املشهور فهو أا ال تنعكس كلية، وكلن تنعكس
 باإلمكان، أنه ميكن أن ال يكون شيء ال يكون شيء من ج آ، الذي يصدق معه كل ج آ ميكن أن: كان يلزم قولنا

الشيء  فيلزم من ذلك كلما أمكن شيء لكل شيء أن ينعكس، فيمكن. آ، حىت ميكن أن يكون كل آ ج من ج
كل متحرك إنسانا، فرمبا  لكل ما ميكن له، حىت يكون إذا أمكن أن يكون كل إنسان متحركا، فيمكن أن يكون

بل رمبا كان العكس : ينعكس عليه املوضوع؟ قالوا عم من املوضوع، فِلمكان احملمول املمكن السلب واإلجياب أ
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 .إنسان ميكن أن يكون متحركا كل: جزئيا موجبا ضروريا كما نقول

إمنا يصدق أن بعض املتحرك بالضرورة ليس إنسانا،  مث ليس يصدق أن كل متحرك ال ميكن أن يكون إنسانا؛ بل
كل متحرك ميكن أن ال يكون إنسانا، كاذب يف استعماالت : ليل على قولناد وهو. وهذا قريب مما قلناه يف مواضع

ذلك خمالف أيضا  فبني أنه جيب أن ال يلتفت إىل السور، وأن يعلم أن. األول، لكنه باعتبار السور صادق التعليم
 إن بعض املتحرك هو :حكموا به من احلق إذ قالوا ولكن مما يلزم القوم إذا عوملوا مبوجب ما. ملذهب التعليم األول

ومن احلق أن بعض املتحرك هو بالضرورة إنسان، وذلك هو : إن قالوا بالضرورة ليس إنسانا، وذلك هو الفرس؛
 فبعض الناس: كانت الضرورية على ما يدعون من أمرها أا منعكسة ضرورية، وجب أن ينعكس فإن. الناطق مثال

بالضرورة؛ بل  وقد وضعوا كل إنسان متحركا ال. بالضرورةوقد وضعوا كل إنسان متحركا . متحرك بالضرورة
 .جيب فإذن ذلك العكس مما ال. باإلمكان احلقيقي املعاند للضرورة

إن مل ميكن أن ال يكون شيء من ج  :ولك ألن قائال إن قال. واخللف ال يبني هذا: وقالوا. ولنعد إىل حيث فارقناه
: وذلك ألن قولنا: قالوا. مل يكن صنع شيئا. وهذا خلف شيء منه،آ، فبالضرورة بعض ج آ، وكان ال ضرورة يف 

ال شيء من ج آ، : بعض ج آ، واآلخر بالضرورة: مقابله أمران، أحدمها بالضرورة ميكن أن ال يكون شيء من آ ج
 .حسن فهذا ما قيل يف التعليم األول وكله صواب. فال جيب إذن هذا اخللف. ج آ وال كل

   
املوضع، وقد تذكروه  بلة ضروريت اإلجياب والسلب معا للسلب املمكن، أمر كان منسيا إىل هذامراعاة مقا ولكن
. بل حبسب املمكن العام، أو هي امتحانات فعسى أن يكون كالمهم فيما سلف ليس حبسب املمكن احلقيقي،. ههنا

. ه تأويل ما بعيد يف التعليم األولوهذا شيء ل. كليا، فستنعكس جزئية إن هذه املقدمة، وإن مل تنعكس: وقالوا أيضا

باإلمكان  ال شيء من ج آ: وذلك ألن قولنا. إنه ينعكس جزئا على ظاهره: جاءوا من بعد فقد قالوا ولكن الذين
إذ املمكن . باإلمكان احلقيقي أن بعض آ ج: أن كل ج آ باإلمكان احلقيقي، وهذا ينعكس: احلقيقي، ينعكس

إن : فقالوا. السالبة بأنه ميكن أن ال يكون بعض ج آ دهم، مث ينعكس هذا إىلاملوجب ينعكس جزئيا موجبا عن
الستحالته أوال موجبا جزئيا، مث انعكاس ذلك جزئيا موجبا؛ مث انقالب ذلك إىل  السالب اجلزئي املمكن ينعكس

مكن ينعكس جزئيا امل إن الكلي املوجب: وليس يعجبين قوهلم. فهذا ما قالوه، بل أقوى ما قالوه. اجلزئي السالب
وذلك أنه ميكن . ال جيب أن ينعكس سلبه على إجيابه موجبا ممكنا حقيقيا؛ بل إمنا ينعكس ممكنا باملعىن العامي الذي

أشخاصه كلها، وذلك األمر ال يصح أن يكون شيء يوصف بأنه هو إال وحيمل  أن يكون نوع، وله أمر ما بالقوة يف
أن  وكذلك كل إنسان ميكن. ن أن خيجل، فكل خجل فهو إنسان بالضرورةكل إنسان ميك: كقولنا عليه النوع،

يقصدوا قصد السور الذي  يتحرك، واملتحركات بعضها ناس بالضرورة، وبعضها بالضرورة ليس ناسا، اللهم إال أن
. ه يف مواضعاخلجلني بالقوة ناس بالقوة، فقد أجبنا عن والذي تكلفه بعض املتكلفني أن بعض. جاز لنا اآلن أن نعقله

القائل بعض الناس حيوان باإلمكان احلقيقي؛ إذ كان بعض الناس بالقوة  ولو صح مثل هذا القول، لصح قول
فبعض ما  كل حيوان ممكن أن يكون نائما من جهة ما هو نائم،: واللذي قاله بعض الفضالء إنا نقول .حيوانا بالقوة

أما . جهة ما هو نائم، فمغالطة صرفة ، ألن حيوانيته ليست له منهو نائم من جهة ما هو نائم ممكن أن يكون حيوانا
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أن لفظة : وأما القدر االذي ينبغي أن نعيده ونقوله ههنا فهو. بيانه ما جيب أن يعلم يف هذا باحلقيقة، فأمر قد سلف
حملمول، فيجب ا فإن كانت جزئا من. نائم، إما أن تقال على أا جزء من احملمول أو من املوضوع من جهة ما هو

نائم من جهة ما هو نائم فممكن أن  وبعض ما هو: أول شيء أن جتعل يف العكس جزءا من املوضوع، حىت يقال
فال مينع أن يكون مواد تنعكس فيها املمكنة . كالمنا فيه مث هب أنه حق، فليس. وهذا كما تسمعه. يكون حيوانا

س فيها الشيء؛ بل دليل صحته أن القضية ال تنعكس، هو هو أن ترى مواد ينعك وليس دليل صحة العكس. ممكنة
الفاضل  ولكن أنت تعلم أيها. وإذا كان ذلك كذلك، فهب أن هذا حق ومنعكس. ماجدة ال تنعكس فيها أن ترى

والنائم بال شرط ممكن احلمل على  أن النائم بال شرط غري النائم بشرط أخذ كونه نائما، ومن جهة ما هو نائم،
فإن محل . عليه احليوان أو ال حيمل، فإن مل حيمل البتة فليس ينعكس فإنه ال خيلو إما أن حيمل.  ال ينعكساحليوان مث

يكون  وإما أن. وهذا حمال. نائم، ليس حبيوان: وإن محل عليه وقتا دون وقت، فسيكون. ضروري عليه دائما فهو
املادة ينعكس، ولكن كالمنا   له ويكون يف هذهجزءا من املوضوع، ولنساعد حينئذ، ولنسلم أن النوم يكون ممكنا

حممول بال شرط يلحق احليوان، أليس يكون النوم ممكنا له وال  يف أن نأخذ احليوان حيوانا، ونعترب معه النوم على أنه
إذا وحنن  .تكلفة هذا جيرنا قهراً إىل أن جنعل املثال الذي أوردناه مثاالً آخر يوافق غرضه ينعكس؟ فهذا الفاضل يف

وانعكست املمكنة هناك صادقة، فلم  ساعدنا وساحمنا أن يكون املثال الذي يقلب عليه اعتباره هو على ما يقول،
وهذا مما ال . جيرنا كرهاً على أن نعتقد أن ال فرق بني املثالني جيب أن تكون منعكسة على اإلطالق، اللهم إال أن

الفرق بني  وقد بينا.  معىن، واحليوان معىن، والنائم مطلقاً معىنونعلم أن احليوان مبا هو نائم وكيف.يضطرنا إليه
 .ما يتعصبون له فاحلق ما نقوله، والباطل. ذلك كله فيما سلف، مما ل ال حاجة إىل مزيد عليه

   
حقيقية، وإن  املمكنة السالبة تنعكس موجبة ممكنة، فتلك املوجبة ليس جيب أن تنعكس موجبة ممكنة ولنسلم أن

باإلمكان احلقيقي، فبعض آب باإلمكان  وذلك فإنه إذا كان كل آب. ب أن تنعكس ممكنة باملعىن األعمكان جي
ولكن هذا االنعكاس ال يقرب الغرض الذي . ب آ باإلمكان العامي، وإال فبالضرورة الشيء من ب آ، وكان كل

يكون ممكنا أن ال يكون ذلك البعض ب باإلمكان العامي أن ينعكس إىل السلب، ف فإنه ليس جيب إذا كان آ. حنوه
،تصدق عالها  فإن اإلمكان العامي ال جيب له انعكاس إىل السلب وإىل اإلجياب، فرمبا كانت املادة من آ ب

تقلب هي والسالبة املمكنة جزئية موجبة  الضرورة، فبهذه األشياء يتبني أن املوجبة املمكنة ال تنعكس مثل نفسه، بل
جيب هلا انعكاس إال موجبة جزئية ممكنة املعىن األعم تابعة فيه اجلزئية  فإن السالبة اجلزئية ال. ممكنة باملعىن األعم

وههنا . منه شيئا فيخالف املمكن يف هذا الباب غريه، يف أنه ما كان جيب لغريه أن ينعكس السالب اجلزئي .املوجبة
ال ينفع يف بيان أن قرينة من القرائن املؤلفة  العكسمث من مجلة هذه األقاويل تبني أن . جيب أن ينقلب جزئية موجبة

 .قياس عن املقدمات املمكنة يف الشكل الثاين

ج ب باإلمكان مل يكن مناقضا  وليس ميكن أيضا من طريق اخللف أن يتبني ذلك، ألنا إن وضعنا كل آ ب، وبعض
وذلك . يس مبمكن أن ال يكون شيء من ج آنقضيها، وهو أنه ل وأما إذا أخذنا. للسالبة املمكنة ومل يبني به شيء

فإذا قلنا بعض ج آ بالضرورة، فإما أن . بالضرورة، أو بعض ج بالضرورة ليس آ يصدق، إما ألن بعض ج آ
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يكون كل آ  فلتكن صغرى، فتنضاف إليه، وميكن أن ال يكون شي من آ ب، أو ميكن أن. صغرى أو كربى نأخذها
ولنجعلها كربى، ولنجعلها مع  .وهذا هو الذي كان وضع أوال. ، أو ليس ببعض ج باإلمكان هو ب: ب، فينتج

فال يناقض . ب آ، أو ليس آ، كيف كانت جهته بعض: ذلك كلية، فنضيف إليها مقدمة ج ب ينتج من الثالث
ي املوجب باخللف، إال أن تتفق النتيجة ضرورية يف مادة ينعكس فيها الضرور شيئا من املقدمات، فال يبني به شيء

املقدمتني احملكوم فيها  فإن كانت عكس النتيجة تلزم ضرورية، فإا تناقض املمكنة اليت هي إحدى. حمالة ضروريا ال
دائما عند كذب املمكنة هذه املوجبة الضرورية، بل  باإلمكان الكلي، لكن ليس هذا مما يتفق دائما، وال الصادق

مث إذا اعتربنا اجلزئية السالبة، وأخذنا بعض ج . ية، مل يناقض ما قيلضرور رمبا كان الصادق اآلخر، وإن مل تكن
كل ج : هكذا ليس آ، ولنجعله كربى أوال، فيكون يف الشكل الثالث فقط، ألنه جزئي وسالب، ويكون بالضرورة

فإن كانت . تكون عليها اجلهة فليس كل ب آ، كيف شئت أن: ب باإلمكان، وبالضرورة ليس بعض ج آ، ينتج
وإن كانت ضرورية، مل تناقض ألا عكس بعض . واحدا مطلقة صرفه، مل يناقض املمكن ولو كان احلمل والوضع

ولست أعين بالعكس أنه ينعكس عنه؛ بل إنه خمالف يف وضع جزئية . ضرورية املقدمات العكس الذي ال ينعكس
الثاين،  مكن ال يكون صغرى يف شكل غريصغرى، مل يصلح إال يف الشكل الثاين؛ إذ السالب غري امل فإن أخذت. له

فإن االفتراض يف هذا . يبني باالفتراض فال ينضاف إليه غري الكربى، وال ينتج أيضا نقيضا ملقدمة بوجه، وال ميكن أن
الثاين نفسه، مث بقياس يبني النتيجة اجلزئية، فالكليتان من التأليفات من  الشكل إمنا يبني بقياس كلي من هذا الشكل

يستبني القياس الكلي يف  الواقعة يف هذا الشكل ال تتبينان باالفتراض، واجلزئيتان مينع عن بياما به أن ال رائنالق
 .الثاين فإذن ال نتيجة من ممكنتني يف الشكل. الشكل نفسه

املذكورة قياس، إذا كان املطلق باحلال  وإن اختلطت يف املقدمات من مطلقة وممكنة، فأنت تعلم أيضا أنه ال يكون
إن كان املطلق سالبا ينعكس، فيكون عنه وعن املمكن قياس، سواء  وإما. يف املطلقات يف الشكل الثاين كيف كان

 .املوجبتني فإن كان املطلق موجبا واملمكن موجبا مل يكن قياس، ومها يف حكم. سالبا كان املمكن موجبا أو

 .ولنعد الضروب املنتجة من هذا الشكل عدا

باإلمكان، وال شيء من آ ب باإلطالق املنعكس، ينتج ما ينتجه الضرب الثاين من  كل ج ب: ألولفالضرب ا
 .األول، ويبني بعكس السالبة الشكل

 .وقد قيل فيه ما قيل. املنعكس، وكل آ ب باإلمكان والضرب الثاين املشهور ليس شيء من ج ب باإلطالق
   

. باإلمكان أن ال شيء من آ ج: تخرجنا من العكس األول فيه، ينتجفرغنا يف تعرف حالة العكس واس ولكن إن

فإنه إذا مل ينعكس . عكس إذ ليس جيب للممكن اخلاص عكس، فال جيب أيضا للممكن العام. فكيف ينعكس هذا
فال . انعكست مجيع خصوصياته، وهذا شيء تعرفه فإن األعم إمنا ينعكس إذا. ما هو أخص مل ينعكس ما هو أعم

احلق يف هذا الباب هو أن النتيجة قد تكون جزئية موجبة باإلمكان األعم،  لكن. ذن أن يتوقع منه نتيجة كليةجيب إ
عندما تكون  وذلك. جعلناه عكس السالبة املمكنة، إن كانت النتيجة األوىل ممكنة باإلمكان احلقيقي وهو الذي

ضرورية، كانت النتيجة األوىل كما علمت  ن كانتفإن كانت املطلقة قد اتفق فيها أ. الكربى مطلقة غري ضرورية
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فإذن إذا كانت املطلقة عامة، كان بني إنتاج موجب . سالب ضرورية سالبة، فلم جيب عكس موجب؛ بل عكس
فإن كانت املقدمتان كلتامها . فلم يكن يلزم شيء بعينه بطريق العكس. ضروري ممكن عام، وبني إنتاج سالب

ممكنة صرفه إىل  ن املمكنة ترجع إىل اإلجياب، فينتج ما ذكرنا، مث يرجع فيما أنتجتذلك أل. فال ضري سالبتان،
والعجب ممن يرى أن . رجوع إىل السلب فأما حيث أنتجت جزئية موجبة باإلمكان األعم، فال جيب هلا. السلب

إنتاج هذا الضرب مث حيث حياول تبيني . خباصي، بل عامي إمكان نتيجة هذا التأليف يف الشكل األول ليس هو
وعليك أن تعرف أحوال املقاييس اجلزئية من هذه، لتعرف أن السالبة جيب أن تكون  .ترجع املوجبة فيه إىل السالبة

 .املطلقة ذه الصفة، وإن كانت جزئية فتبني على أصلهم باالفتراض هي

وميكن أن  بعض ج ليس ب،: قلنالكنا إذا . األول أن السالبة إن كانت جزئية مطلقة مل يكن قياس ويف التعليم
املنعكس، وكل آ ب باإلمكان، فأنتج  يكون كل آ ب، فافترضنا ذلك البعض د، فكان وال شيء من د ب املطلق

. فبعض ج ليس آ باإلمكان: بعض ج د، فينبغي أن ينتج: نقول مث. ال شيء من د آ، وذلك على أصوهلم: باإلمكان

  ههنا أن نتيجة هذا التأليف ال تكون كلية، فال يتألف منها قياس مع اجلزئيةتذكروا أو عسى أن يكونوا قد

 .األخرى

  الفصل اخلامس

  فصل" ه"

 يف القياسات املختلطة من اإلمكان والضرورة

  يف الشكل الثاين

.  أن تكون ضرورية- على أصوهلم-السالبة جتب  فأما إن كانت املقدمة املخالطة ضرورية، وقد علمت أن

وبالضرورة ال شيء من آ ب، ينتج باإلمكان العام وبالضرورة أن ال شيء من  ضرب األول كل ج ب باإلمكان،وال
فيمكن أن يكون  وتبني ذلك بانعكاس الضرورية وباخللف أنه إن كان ليس مبمكن عام أن ال شيء من ج آ، .جَ، آ

وذلك بالضرورة، فينتج بالضرورة ليس  آ ب،وال شيء من : بعض ج آ باإلمكان العام، ولنفرضه موجودا، مث نقول
 .مثله كل ج آ، وكان ممكنا، وهذا خلف، قد علمت جهة خلفه

فإن . الضرورية، وعكسها ضروري فإن النتيجة باحلقيقة. وإن كانت السالبة الضرورية صغرى تبني هذا بعكسني
وليبني باخللف أنه إن . ىل أن يوضح األمرفليترك العكس إ ظن ظان أن النتيجة األوىل رمبا كانت ممكنة وال تنعكس،

وكل آ ب : باإلمكان العام، ليدخل فيه الضروري وغري الضروري، ويضيف إليه كان ميكن أن يكون بعض جَ، آ
فان  .احلقيقي، فيكون بعض ج ب باإلمكان احلقيقي، وكان بالضرورة ال شيء من ج ب، هذا خلف باإلمكان

ذلك أن يكون قياس دائما  شهور أنه ال يكون قياس البتة، واحلق يوجب يف مجيعكانت الضرورية موجبة ففي امل
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البتة، بل كان قياس منه؛ فإمنا ينتج الضروري السالب  نعم ال يكون من هذا قياس ينتج للممكنة. كيف كان اخللط
وقد .  وجوديتها صرفةأو سالبتني أو خلطا وعلى قياس ما قلنا يف الوجوديات اليت دائما، كانت املقدمتان موجبتني

 .ذلك فتذكر منه ما جيب تذكره عرفت
   

من آ ب، فال يلزم  إذا كان كل جَ، ب باالضطرار، وكان باإلمكان ال شيء: فلننظر فيما قالوه هم، قالوا وأما اآلن
كانت واحد من الناس أن ال يكون أبيض،  كل ققنس أبيض بالضرورة، وممكن يف كل: عنه نتيجة؛ إلنا إذا قلنا
وقد صدقوا . حقيقة، إذ هذه غري املمكنة احلقيقية؛ بل هي ضرورية فلم جتب نتيجة ممكنة. النتيجة ضرورية سالبة

القائل إذا  فإن. ولكن هذا هو املشكوك فيه. االضطرارية؛ ألن االضطرارية جتب إما عن اضطراريتني وال: فقالوا
مث . يسلم أن هذين ينتجان الضرورية ينتجها إال هذان، وحنيإن هذا الضرب منتج، مل يسلم أن الضرورية ال : قال

وميكن أن يكون كل أو ال يكون شيء من احليوان متحركا،  إن كل يقظان متحرك بالضرورة،: أتوا حبدود فقالوا
ولست أفهم كيف صار كل يقظان متحرك . كل يقظان حي: املفسرون بالضرورة فالنتيجة على ما يشتهيها

حركة  وإن عين. عين باحلركة اإلرادية النقلية فليس جيب أن يكون كل يقظان متحركا بالضرورة فإن. بالضرورة
يقظان ما دام يقظان ال مادام  فحينئذ يكون ذلك صادقا على كل. مقابل سكون النوم فتكون نفس اليقظة أو الزما

ذاته موجودة بالضرورة، كان حركة اليقظة ما دامت  ذاته موجودا، فإنه ليس كل ما يوصف بأنه يقظان يتحرك
وأنت تعلم، على حكم األصول املاضية، أن مثل هذه املقدمة ال . ما دام يقظان يقظان أو مل يكن، بل إمنا يتحركها

أصوهلم، أن  مث هب أن كل يقظان متحرك بالضرورة، وبعض احلي يقظان إمكانا، ليس ينتج، على. ضرورية تكن
ينفعه وجودا، فكيف يصدق وجودا  وإن حسب أنه. وجود، وذلك ال ينتفع بهبعض احلي متحرك بالضرورة، بل بال

شيء من احلي متحركا إال أن يلتفت إىل أمر السور  وميكن أن ال يكون. بعض احلي متحرك بالضرورة: أن يقال
النتيجة تكون ممكنة حينئذ أن تصدق موجبة هكذا، وممكنة أن تصدق سالبة  ومع ذلك فإن. وقد علم ما فيه
من جهة ما  كل يقظان حي ليس بالضرورة إذ ليس: مث ال يقولون ههنا إن قولنا. ممكنة مبعىن السور كاألوىل، فتكون

ميكن أن يكون أو ال يكون احلي : قولنا إن معىن: فإن قال قائل. هو يقظان، بل هو ممكن كما قالوا فيما سلف ذكره
، فال خيلو إما أن جيعل هذا الوقت داخال يف املوضوع، حىت يقظان متحركا، إمنا هو يف وقت ال يكون فيه مثال حي

أن يكون كل حي موجودا حني ال حي يقظان متحركا، فال ينتج حينئذ أن اليقظان حي  ميكن: يكون كأنه قال
املوضوع، بل تفهيما  وإن مل يكن هذا جزءا من. بل إن اليقظان حي موجود حني ال حي يقظان، وهذا حمال فقط،

يقظان متحرك، سواء أخذت بالضرورة أو  ففي ذلك الوقت يكون كاذبا أن كل. ق احلصر وقتا ماللحال، صد
فيجب أن يفعل . إىل الوقت، بل إىل ذات املوضوع وذات احملمول باإلطالق، اللهم إال أنه ال يلتفت يف الضروريات

 . علمت فيما سلف ما يلزم على هذا وقد. مثل هذا باملمكنات

متحرك بالضرورة، ليس معناه أنه متحرك دائما؛ بل معناه أنه كلما  كل يقظان: إن قوله: لف فقالوالذي تكلفه متك
 وجد أنه متحرك، وكما نقول كل إنسان حيوان، فإنه ال يعىن ذا أن كل إنسان دائما فرض موجودا يف وقت

فاحليوان دائما مقول  مع ذلكحيوان، بل إذا كان موجودا؛ بل ال يعىن ذا أن كل إنسان دائما إنسان وجود، و
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صادقا ويف كل زمان، فإنه جيوز أن تعدم  كل إنسان حيوان قول يكون دائما: عليه؛ وال أيضا معناه أن قولنا
 .يكون، حينئذ، كل دود حيوانا أشخاص كثرية من األنواع أصال كالدود، فال

   
لكن قولك  داألمرين املذكورين فهو حق،أما قولك إنه ليس شرط الضروري أح: هلذا ايل تكلف ما تكلف فتقول

كلما كان يقظان : يكون قولنا بل شرط الضرورة ذلك الذي ذكرته وهو كون املوضوع موصوفا مبا وصفته، حىت
وذلك . أو نقيضها، ينقض عليك أصوال سلفت موجودا يقظان كانت احلركة اليقظية موجودة، يوجب الضرورة

متحرك متغري ضروريا، فإنه كلما فرض املتحرك موجودا حيمل عليه أنه  كل: لناألن هذا القول يلزم منه أن يكون قو
 أمثال هذه الكربيات ضرورية يف الشكل األول، وقرنت صغريات مطلقة، مل تنتج ضرورية، فإذا جعلت. متغري

رك، أن تكون متح إن الذات املوصوفة بأا يقظان، كلما وجدت، لزم منه: نعم إذا قلت. وذلك خالف رأيك
املوصوفة بأا يقظى كلما وجدت كانت  وصدق هذا، كانت املقدمة ضرورية، ولكن ليس جيب أن تكون الذات

يقظى، تكون قد وجدت الذات اليت توصف باليقظة، وال تكون  فإا إذا وجدت، ومل تكن. متحرك حركة اليقظة
ا إنسان ال توجد وليست بإنسان؛ بل إذا فإن الذات املوصوفة بأ. من هذا القبيل وأما اإلنسان فليس. متحركة
يقظى وهي  وال كذلك الذات املوصوفة بأا يقظى فإا تكون يقظى، وال تكون. ال إنسان فقد فسدت صارت

يقظان، ال حكم أا موجودة، وأما  فضرورة مقدمة اليقظان تعترب الذات املوصوفة باليقظان حكم أا. موجودة
وحكم الوجود معا، فإنه ليس شيء موضوعا قائم الذات يوصف  فتعترب حكم أنه إنسانضرورة مقدمة يف اإلنسان، 

 بإنسان، بل الشيء املوصوف بأنه إنسان ليس إال نفس ذات اإلنسان، كاملوصوف بأ،ه سواد بإنه إنسان، وأنه ليس

 كما يبقى الشيء إنسان، فال يبقى الشيء املوصوف بأنه إنسان موجودا، ومل يبق له أنه. ليس إال ذات سواد
فإن . شكل هذا عليك يف اإلنسان فخذ بدله السواد وإن. املوصوف بأنه يقظان موجودا، وإن مل يبق له أنه يقظان

وهو بعينه غري إنسان، وحتمل عليه احليوانية عند كونه إنسانا، لزم يكن  جوزت أن يكون شيء واحد يكون إنسانا،
يف أن  وال يشك هو. وهذا مما ال جيوز من ينازعه اآلن. ورية عندككل إنسان حيوانا، مقدمة ضر :حينئذ قولك

موجودة، بل ما دام ذاته يقظي، وهذا  املوصوف بأنه يقظان إمنا يكون بالضرورة متحركا، ال مادام ذاته يف نفسها
 فإن كانت .ال حتتاج مع تذكره إىل أعادتنا عليك ما أعدناه وقد حتققت هذا فيما سلف حتققا. هو ضرب من املطلق

 فإن هذا. ال شيء من ج ب باإلمكان، وبالضرورة ال شيء من آ ب: قياس ال حمالة، كقولك املقدمتان سالبتني كان

وميكن أن . ب ينعكس إىل الشكل األول، وإن كانت الصغرى ضرورية حىت يكون بالضرورة ال شيء من جَ،
أما على أصوهلم فيعرض ما قلنا،  .ب على ما قلنايكون ال شيء من آ ب، فينتج أنه بالضرورة ال شيء من ج 

 .حيث كان بدل السالبة الضرورية مطلقة

على  فال جيب أن جيدوا عكس العكس على أصوهلم، وإن كانت املقدمتان موجبتني، فالنتيجة تكون وبعد ذلك
 ميكن أن يكون أبيض، إنسان كل: ويثبتون ذلك حبدود هكذا. وأما على املشهور فال ينتج. أصولنا سالبة ضرورية

ميكن أن تكون النتيجة ممكنة، وهذه اموعة من  قالوا وكيف. وكل ققنس بالضرورة أبيض واحلق سالبة ضرورية
مطلقة صرفه وال مقدمة مطلقة، وكيف ميكن أن تكون ضرورية سالبة إال  الطرفني ضرورية سالبة، وكيف تكون
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القياس ال  لتأليف كهذا الذي أنتج من هذه املادة، فإنه من املسلم أنمن املواد دون الواجب من ا على سبيل االتفاق
الشكل األول، وليس بيانه يف الشكل  وهذا شيء مل يبني إال يف. ينتج سالبة ضرورية أو يكون فيه سالبة ضرورية

أليف ينتج يعطي حدودا نتائج موجبة ضرورية حىت يكون هذا الت مث قد تكلف بعضهم أن. األول بيانا يف كل موضع
 وذلك غاية ما يدل على أن االقتران غري منتج، وتلك. ضرورية، ويف أخرى موجبة ضرورية يف ماجدة نتيجة سالبة

فإذ . يف هذا وقد علمت ما. أن كل يقظان متحرك بالضرورة، وكل حي ممكن أن يكون متحركا: احلدود هي
 .عرفت الكليات، فقد أمكنك أن تعرف اجلزئيات

  الفصل السادس

  فصل" و"

 يف القياسات املمكنة البسيطة واملختلطة

  يف الشكل الثالث

كيف تكون حال النتائج املستنتجة من املقدمات  فلننظر اآلن يف الضروب اليت تكون من الشكل الثالث، وأا
 .املمكنة فيها

   
تنعكس باإلمكان  الصغرىألن . كل جَ، ب باإلمكان، وكل ب آ باإلمكان، فبعض ج آ باإلمكان: األول فالضرب

وكذلك إن كانت الكربى سالبة ممكنة تنتج  .األعم وتكون كربامها ممكنة حقيقية، فتكون النتيجة ممكنة حقيقية
. املقدمتان سالبتني، انعكست السالبة الصغرى موجبة جزئية، فأنتح ما تعرف وإن كانت. جزئية سالبة ممكنة حقيقية

الصغرى كلية  واء كانتا موجبتني أو سالبتني أو خلطا كيف اتفق، فإن جعلتالصغرى جزئية فكذلك، س فإن كانت
ممكنة حقيقية؛ بل ال مينع العكس أن  والكربى جزئية، ومها موجبتان، مل جيب من طريق العكس أن تكون النتيجة

. ة حقيقيةلكن االفتراض يبني أن النتيجة تكون ممكن. ممكنا تكون ضرورية؛ إذ ليس جيب أن يكون عكس املمكن

فلنفرض ذلك البعض الذي هو أيضا بعض ب، وليكن د، فيكون . وبعض ج آ باإلمكان مثاله كل ج ب باإلمكان،
باإلمكان كل د د فبعض ب باإلمكان، وبعض ج د مث نقول. ب :آ باإلمكان، وبعض ب وذلك سواء  كل د ،د

اجلزئية سالبة أو كانتا سالبتني على ما  وكذلك إن كانت. كان باإلمكان أو باإلطالق، فينتج جزئية ممكنة حقيقية
 .تدري

 وهذا يفهم. مطلقات وممكنة، فاملشهور أن النتائج فيها كلها تكون ممكنة، وال مطلقة فأما إذا اختلطت املقدمات من

ات كثرية فإن املمكن .أحدمها أن تكون النتائج فيها ممكنة، ويستحيل أن تصدق مطلقة؛ وهذا بعيد: على وجهني
وممكن أيضا حبسب االستقبال، والطبيعة  وال بأس بأن يكون حممول واحد موجودا اآلن،. منها تصدق مطلقة

اآلن ال ميكن أن يكون شيء من جنسه ممكنا يف االستقبال، حىت يكون  إن املوجود: فإن خالفوا هذا، وقالوا. واحدة
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  أو يستمر له الوجود يف االستقبال، فقد خرجوا عنميكن أن حيدث له جلوس يف االستقبال، اجلالس اآلن ال

 .جدا فهذا وجه رديء. املعقول، وأوجبوا أن كل من جلس امتنع أن يكون له جلوس يف حال ثانية
   

مستمر على  وهذا. أن نتائجها ما هو ممكن حقيقي، وال جيب أن يكون ممكنا يصدق على املطلق ال غري والثاين
صارت إىل الشكل األول،  فإذا عكست الصغرى؛. باإلمكان، وكل ب آ باإلطالقفليكن كل ب ج . قانوم

وأما احلق فهو أنه ليس . أنه ال يصدق معها اإلطالق والظاهر. وأنتج على ما علمت جزئية ممكنة حقيقية من مذهبهم
قية ممكنة غري حقيقية؛ فإنه جيوز أن تنعكس املمكنة احلقي. يصدق معها اإلطالق جيب أن تكون ممكنة حقيقية وأن ال

تصدق عليها املمكنة اليت تقال  فإن إمنا. ممكنة باملعىن العام، فنجعلها صغرى مطلقة، فتكون النتيجة حينئذ مطلقة بل
إنسان يتنفس باإلطالق، فبعض ما هو كاتب يتنفس  كل إنسان ميكن أن يكتب، وكل: مثاله. على املطلق أيضا

الصغرى مطلقة، فالنتيجة تلزم ممكنة حقيقية، وكيف ال والكربى عند الرد إىل  لنافأما إذا جع. باإلطالق كاإلنسان
مطلقة، فاألمر على  فإن كانت الكربى سالبة ممكنة أو. تكون ممكنة حقيقية، وال مينع مع ذلك صدق املطلقة األول

وكذلك إن كانت . إن كانتا سالبتني وكذلك. وإن كانت الصغرى كذلك، فيكون احلال على ما علمت. ما علمت
حقيقية وملا علمت من حال العكس؛ بل إمنا يتبني باالفتراض  لكن ال يتبني بالعكس أن النتيجة تكون ممكنة. جزئية

وهناك أيضا ميكن أن يتبني . وكذلك كل موضع ال يغين فيه العكس. قد علمت حيث حيتاج إىل عكسني كما
بالوجود الذي ال  كل جب ج باإلمكان، وليس كل ب آ: قولناإن مثاله : وليمثل هلذا االقتران فنقول .باخللف

خالصة ملا قررناه فيما سلف من السبب، وبني أن  فإنا نأخذ املقدمات ههنا ذه الصفة صرحية يف باا. ضرورة فيه
ت ولو كان. السالبة اجلزئية إذ هي وجودية فليست تنعكس على أصلوهم هذا ال يتبني بالعكس على أصوهلم، ألن

كل ج  لكن يبينونه باخللف، واخللف املشهور فيه هو أنه إن مل يكن ميكن أن ال يكون. موجبة ممكنة انعكست جزئية
باإلمكان كل ب ج، هذا  فبالضرورة ليس بعض ب ج، ومكان. آ، فبالضرورة كل ج آ، وكان ليس كل ب آ

اإلمكان حقيقيا، جيب أن يكون بالضرورة وكان  ليس إذا مل يكن ميكن أن ال يكون كل ج آ،: لكنا نقول. خلف
وال شيء من ج آ، فيكون ليس مبمكن أن ال يكون كل ج آ؛ بل  بعض؛ بل رمبا يكذب ذلك إذا كان بالضرورة

فإن كانت الكربى سالبة . الكربى ممكنة، فال شك أن النتيجة تكون ممكنة حقيقية وأما إن كانت. بالضرورة
الصغرى؛   على اخلالف الذي يف الضرب الذي ينعكس إليه هذا الضرب بعكسفإن النتيجة حينئذ تكون ضرورية،

النتيجة جزئية على الوجه املقول يف  فإن جعلت الصغرى سالبة ممكنة، كانت. إذ املشهور فيه بين، واحلق بين
ج ملثل ما فإن كانت الصغرى سالبة ضرورية مل تنت. كما علمت وال يلزم عكس النتيجة إىل السلب،. الشكل األول

 كانت الصغرى موجبة جزئية ممكنة، والكربى سالبة ضرورية، أو موجبة ضرورية، فالنتيجة فإن. علمت يف املطلقات

سالبة جزئية  وكذلك إن كانت. ضرورية، وعلى اخلالف يف الضرب الذي تنعكس إليه ذلك، بعكس الصغرى
فإن كانت . ة حقيقية ال غري النتيجة ممكنوكانت . فإن كانت ضرورية مل تصلح سالبة، وصحت موجبة. ممكنة

الكربى، يتبني باالفتراض أن النتيجة تكون ضرورية،  الكربى هي اجلزئية، ومها موجبتان، فإن كانت الضرورية هي
وإن كانت الكربى ممكنة تبني . أن يكون عكس الضروري ضروريا يف اإلجياب ومل يتبني بالعكسني؛ إذ ليس جيب
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فالقول ما  وإن كانت الصغرى سالبة ممكنة حقيقية،. جة ممكن أيضا ال بالعكس على ما علمتالنتي باالفتراض أن
ضرورية كانت النتيجة ضرورية،  ولكن إن كانت الكربى سالبة. وأما إذن كانت سالبة ضرورية، فال ينتج. علمت

 .اجلهة فليكفنا هذا املبلغ يف ذوات. تبني لك باالفتراض

 املقالة اخلامسة

   الرابع من اجلملة األوىل يف املنطقمن الفن

  الفصل األول

  فصل" ا"

 يف القياسات الشرطية وأصنافها

   
أن من احلمليات ما  وكما. أن املقدمات منها محلية، ومنها شرطية، كذلك املطالب منها محلية ومنها شرطية إنه كما

فإن كثريا من الدعاوى اليت يف . لشرطياتا يصدق به بال قياس، ومنه ما حيتاج فيه إىل قياس، كذلك احلال يف
واحلمليات قد تبني بقياسات محلية، . شرطية متصلة ومنفصلة الرياضيات، والطبيعيات، وفيما بعد الطبيعة،

فهنا إذن قياسات شرطية تنتج شرطيات . الشرطيات ال تنتج عن احلمليات على ما علمت لكن. وبقياسات شرطية
قول جازم : أا والقضية الشرطية توافق احلملية يف. أو خمتلطة على ما سنبنيكانت من شرطيات صرفه،  سواء

فإن كل قضية . على سبيل املطابقة موضوع ألن يصدق به أو يكذب، وفيه تصور ملعىن مع تصور نسبته إل خارج
 الشرطية ختالف مث. إذا نسبت إىل خارج على سبيل املطابقة تتصور أوال يف نفسها، لكنها إمنا يقع التصديق ا

 ومع ذلك فإن النسبة بينها ليست نسبة أن يقال يف. بالضرورة من أجزاء فيها تأليف خربي احلملية يف أا مركبة

فتشارك احلملية يف أن هناك . ثانيهما إن اإلنسان كاتب، فيجعل أول األمرين هو: أجياا أن أوهلا ثانيها، كما يقال
لكن الشرطيات ختتلف أيضا يف هذه النسبة، فتكون . احلكم ها يف هيئة ذلكحكما بنسبة جزء إىل جزء، وخيالف

 فإنك إذا. وذلك إذا أخذا موجبتني. على سبيل املتابعة، ويف بعضها على سبيل املعاندة النسبة اإلجيابية يف بعضها

إما أن يكون : قلتوإذا  .إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كان االرتباط املوجب على سبيل االتباع: قلت
 .كذا وإما أن يكون كذا، كان لك على سبيل العناد

وكذلك العناد منه تام،  .إن االتصال منه تام، ومنه غري تام: قالوا. باقتصاص ما قيل يف أمر االتصال والعناد ولنبدأ
كلما كانت : قدم، كقوهلمالتايل، كما لزم التايل امل وأما االتصال التام فجعلوه ما يلزم فيه املقدم. ومنه غري تام

وأما االتصال الغري التام، فأن يكون . وكلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة الشمس طالعة فالنهار موجود،
إذا ذاك حيوانا فهو  وال ينعكس، فليس. كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان: يلزمه التايل وال ينعكس، كقولك املقدم
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الذي يوجد فيه مع معاندة كل واحد من اجلزئني  فالتام هو. د منه ناقص، ومنه تامإن العنا: وقالوا أيضا. إنسان
والناقص هو . مل عدد إما زوج وإما فرد: قائما مقام عني اآلخر، كقولنا لآلخر، أن يكون نقيض كل واحد منهما

تاما،  ا أن تكون عدداالستة إم: حاصال، وليس نقيض أحد األمرين يقوم مقام عني اآلخر، كقولنا أن يكون العناد
إن : وقال بعضهم. كان ناقصا وإما أن تكون عددا زائدا، ويقف، فإنه ليس إذا مل يكن زائدا كان تاما، بل رمبا

هذا . إن الشرطية بامجلة ال إجياب فيها وال سلب: آخرون وقال. االتصال مكان اإلجياب، واالنفصال مكان السلب
 زيد إما أن ال يكون نباتا وإما أن ال يكون حيوانا، وزيد إما أن ال: ل هذهقضايا مكث وقد يدخلون يف املنفصالت

 .بعد وهلم قضايا تستعمل يف الشرطيات مترددة احلوال سنذكرها. يكتب أو يكون حيرك يده
   

كلما : قولنا وزن بعضهم أن. أن الشرطية املتصلة إمنا تكون شرطية، بأن يكون مقدمها كاملشكوك فيه وظن بعضهم
فحري بنا اآلن أن . كل إنسان حيوان: يوقل ان هذا إنسانا فهو حيوان، أنه وما جيري جمراه محلي ال متصل، كأنهك

إن االتباع قد يكون على أن وضع املقدم وهو املنسوب إليه، وهو : فتقول .ننظر أوال يف االتباع الذي يف االتصال
بني يف نفسه   اجلزاء يقتضي لذاته أن يتبعه التايل، وهواحلرف األول للشرط الذي يقتضي جوابا ، هو املقرون به

يلزمه، يف الوجود ويف العقل، أن  فإن وضع الشمس طالعة،. إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود: كقوهلم
لوجود الثاين، كما يف هذا املثال؛ ورمبا كان معلوال غري مفارق،  وهذا اللزوم رمبا كان علة. يكون النهار موجودا

 النهار موجودا، فالشمس طالعة؛ ورمبا كان مضايفا؛ ورمبا كان كل واحد منهما معلول علة إن كان: ما لو قلناك

ورمبا كانت وجوه أخرى  مثل الرعد والربق حلركة الريح يف السحاب؛: اآلخر، وكان معلويل أمر واحد يلزمانه معا
ال يف بديهة العقل، بل يف الوجود، حىت أن الوجود ال  ايل،هذا ورمبا كان وضع املقدم يلزم الت. ال حيتاج إليها ههنا

التايل معه لعالقة بينهما ال جيوز معها أن حيصل للمقدم وجودا، إال وحصل  خيلو مع حصول املقدم عن أن يكون
حدة، موجبان عن علة وا وجود، إما ألن املقدم موجب عن التايل، وإما أن املقدم موجب للتايل، وإما ألنه هو للتايل

االتباع على سبيل خارجة عن هذه السبيل،  وقد يكوون. وإما لتضايف بينهما، وإما لشيء آخر مثل ذلك إن كان
أيضا صداق، من غري أن تكون هناك عالقة من العالقات البتة يلتفت إليها  فيكون املقدم إذا كان صادقا، فإن التايل

كان اإلنسان  إن:  املشعور به بديهة أو نظرا، كما إذا قلناكانت مثال واجبة يف نفس الوجود الغري وإن. وتراعى
الوجود نفسه، وال أن نفس وجود  موجودا، فالفرس موجود أيضا، ال على حكم منا أن ذلك االتباع أمر واجب يف

مر يف اتفق اتفاقا، وإن مل يكن اتفق اتفاقا، وإن مل يكن األ اإلنسانية يوجبه أو مينعه؛ بل على جتويز منا أن يكون
 .العام الشرطي يقتضي أن يدخل فيه مجيع هذا والقول. الطباع كذلك

   
الذي  جعل الشرطي املتصل؛ إمنا هو شرطي متصل حبسب شرط وجزاء، كان القول الشرطي احلقيقي هو وأما إذا

 على كل بل علينا أن نتكلم وما علينا يف ذلك من شيء؛. يكون اتباع تاليه ملقدمه على سبيل اللزوم عن وضعه
املتصلة تدل على النحو املذكور من اللزوم، وحروف  لكن ههنا حروف شرط يف الشرطيات. واحد منهما مبا خيصه
إن كانت القيامة قامت فيحاسب الناس؛ إذ لست :لفظة إن، فإنك ال تقول فاليت تدل عليه. آخرى ال جتدل عليه
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القيامة  إذا كانت: وتقول. ل أرادي من اهللا تعاىلمن وضع املقدم؛ ألن ذلك ليس بضروري؛ ب ترى التايل يلزم
مىت كان : لكن تقول. اخلالء معدوم إن كان اإلنسان موجودا، فاالثنان زوج، أو: وكذلك ال تقول. حياسب الناس

فيشبه أن تكون لفظة إن شديدة القوة يف الداللة على . معدوم اإلنسان موجودا فاالثنان أيضا زوج، واخلالء أيضا
 .ال تدل على اللزوم البتة" إذا كان كذا، كان كذا"كاملتوسطة، ولفظة " إذا"ذلك، و  ضعيفة يف" مىت"، و اللزوم

كذا، تصلح لألمرين، وزال  ملا كان كذا، كان: ولفظة ملا إذ تقول. وكذلك لفظة كلما ال جتدل أيضا على اللزوم
يس فيه أن املقدم املوضوع موجودا وليس ل واملقدم يف الشرطي املتصل يدل على الوضع فقط،. توجب أحدمها

إن كذا يرد أن : كذا، هو أن كذا يريد أن يكون؛ حىت يكون معىن هذا إن كان كذا، كان: فليس إذا قلنا. مبوجود
معا؛  يريد أن يكون، فيكون املقدم يف نفسه قضية صادقة، والتايل يف نفسه صادقا، وقد قيال يكون، ومعه كذا

ان كذا الذي يكون : املعىن، وهو  عليه كان قوال تاما؛ وليس أيضا داللة املقدم على هذاويكون املقدم لو سكت
خائن مع كون كذا، وليس يف هذا شرط البتة؛ بل الشرط  فإن هذه قضية حملية، حتكم أن كذا. معه كذا أيضا يكون

: ه وال كذب، وإذا قلتإن كان كذا، فال صدق في: فإنك إذا قلت. قضية حييل كل واحد من اجلزئني عن كونه

بلغة ال  اهلم إال أن نتكلم. صدق فيه وال كذب، إذا أعطيت الفاء حقها من الداللة على االتباع فيكون من كذا، ال
وحده صادقا أو كاذبا، بسبب أنه  يكون للتايل عالمة من حيث هو تايل، إال نفس االتباع، فيكون حينئذ التايل

العبارة حق املعىن لكان كما إذا أحلق به الفاء، وإذ حلق به الفاء   فيه، ولو وفيتناقص العبارة عن املعىن املقصود
 وإن. وهذا ال صدق فيه و ال كذب، حىت يعلم الوضع املوضوع. فحينئذ أو مع ذلك يكون كذا :كان كأنك تقول

م، للشك فيه أو مقد يكون ز ه صادقا أو كاذبا وحده وليس املقدم أيضا معرضا، من حيث هو: كان نفس قولنا
فرمبا كان غري مشكوك يف . يلزمه أو ال يلزمه للتصديق له؛ بل إمنا االلتفات إليه، من حيث هو مقدم، أن التايل

فال نصف هلم، بل رمبا كان وضعه على أنه ثابت حق يف نفسه، ليصح به  إن كانت العشرة فردا: بطالنه، كقوهلم
مقدم أو  فليس أحدمها حبيث يصدق به وهو. م منه وال التايل يقتضيهحيث هو شرطي، فليس املقد وأما من. التايل
 .وما مل يكن كذلك فليس مشكوكا فيه. تال
   

إنتاجه؛ أو املقدم، إذا كان  النظر إليهما من خارج فرمبا صار التايل هو املشكوك فيه، إذا كان القصد متجها حنو وأما
القول الدال على أن شيئا يصدق معه شيء، وأنه مهما   أن يكونإنه ال بد من: فنقول. القصد متجها حنو إبطاله

قوزال هو قضية، وتكون ال حمالة ليست من احلمليات، فيجب ال حمالة أن  كان األول صادقا كان اآلخر صادقا،
املقدم  الشرطيات، ومن اليت تسمى متصلة، وإن كانت حقيقة الشرط واجلزاء توجب أن يكون وضع تكون من
صريح إضافة حقيقية، أو نسبة إضافة  الوجود التايل لعالقة بينهما، ونسبة كيف كانت نسبة محل، أو نسبةيلزمه يف 

كلي أو جزئي، أو شيء من أمثال هذه، مما علمت أن اإلضافة  ألن أحدمها علة أو معلول، أو كل جزء، أو. الزمة
 مل تكن معلومة، فنحتاج أن نعلمها، واألولجلوهره، كانت تلك العالقة معلومة لنا أو  الزمة له، وليست مقومة

لكن إذا كان . عالقة ما أيضا فإنه يف وجه من الوجوه يرجع إىل هذه القسمة، فإن املعينة يف الصدق يف الوجود
األول إما انتقاال أوليا وإما انتقاال بنظر، فيكون ال  الذهن قد سبق فعلم وجود التايل، وليس إمنا انتقل إليه عن وضع



 317                    ابن سينا- املنطق

منع  فليكن املتصل إما على اإلطالق، فما يدعى فيه أنه يصدق التايل. الذهن منه إىل التايل ة لوضع القدم لينتقلفائد
أعم من الثاين، إذ ينقسم إىل ما  مع املقدم، وإما على التحقيق، فما يلزم فيه صدق التايل عن املقدم، واألول منهما

توجب شكوكا يف هذا املعىن، مثل أنه إذا وضع حمال على أن  مواضعمث ههنا . معيته بلزوم، وإىل ما معيته باتفاق
 إن مل يكن اإلنسان حيوانا مل يكن حساسا، هل جيب أن يقبل هذا أم ال جيب أن: قولنا يلزمه يف الظاهر حمال، مثل

إنه : ض قولنايقول إنه إذا فر ولقائل أن. يقبل؟ فإنه إن مل يكن شرط االتصال اللزوم، مل يكن هذا مما جيب قبوله
حساسا، إذ كانت هذه املرافقة اليت ال لزوم فيها، بل  ليس حبيوان صادقا، فلم جيب أن يرافقه يف الصدق إنه ليس

لكن كون اإلنسان ليس . ويتفق معه صدق شيء وال التفات فيه إىل اللزوم مقتضاها أن يكون حكما مفروضا
 رض فرضا، إال أن يكون هذا االتصال يوجب اللزوم؟فكيف يوافق صدقه شيئا آخر ف. صادق حبساس، قول غري

عن هذا أن الالزم  لكن اجلواب. فيكون هذا وإن كان ليس صادقا يف نفسه، حىت يصدق مع ذلك، فهو الزم عنه
يصدق مع صدق الشيء، فإنه يصدق  صدقه مع صدق الشيء أخص من الذي يصدق مع الشيء، فإذ هذا الزم أن

. وأما هذا فال يصدق مع األول بوجه إال لزوم. يكون أخرى قد يكون كذلك تارة، وقد الفإنه . ال حمالة مع الشيء

صادقا، فالثاين ال جيوز أن يكون صادقا معه من غري لزوم؛ ألن األول ممتنع صدقه  فإن األول من هذين إذا فرض
التايل؛ إذ الصادق ال مينع  دقوإمنا يكون الصادق بال لزوم ما يكون املقدم فيه صادقا ال مينع أن يقارنه ص .معه

إذا كان اإلنسان ناطقا فالغراب : وأما قول القائل. هذا وأما إذا كان كاذبا فرمبا منع ورمبا مل مينع. صدق الصادق
ال أل ألن هذا يف نفسه صدق مع ذلك، فإن كليهما كاذب، وال . بأحد الوجهني ناطق، فليس جيب أن يكون صادقا

باملعىن األول،  إن كان اإلنسان موجودا فاخلال ء ليس مبوجود، هو صادق: وأما قولنا. خريلزم عن اآل ألن أحدمها
كان صادقا معه فاللزوم جزء من التايل يف  وإن. وكاذب باملعىن الثاين؛ فإن صدق هذا مع ذلك غري الزم عن وضعه

وأما األلفاظ األخرى . ذه الداللةموضوعة هل" أن"ولفظة . الشرطي املطلق هذه احلقيقيات، وليس جزءا من التايل يف
 .على ما علمت وسلف لك ذلك فاألمر فيها

   
القول  فإن هذا. إن كانت اخلمسة زوجا فهو عدد، قول حق من جهة، وليس حقا من جهة: قول القائل واعلم أن

. من األول ال حمالةالتايل يلزم  حق حني يلزم القائل به، وليس حقا يف نفس األمر، حىت يكون واجبا بنفسه أن يكون

اخلمسة زوجا فهي عدد، وملا جيري جمراها، هو قياس يلزمه  إن كانت: وذلك ألن احملقق هلذه القضية وهي قولك
وحتليل ذلك أنه إذا كان قد وضع أن اخلمسة زوج على أنه حق، وكان حقا يف  .وقد حذفت منه مقدمة. ويوجبه

وليس  والسبب فيه تسلم باطل وحق،. ذ أن تكون اخلمسة عددازوج عدد، فيلزم ذلك اإلنسان حينئ نفسه أن كل
جيب أن يسلم أن كل عدد  فإنه إذا وضع أن اخلمسة زوج فليس. جيب تسليم ذلك الباطل على من سلم ذلك احلق

فإن وضع اخلمسة زوجا يوجب يف نفس . هذا وال يصح هذا التسليم مع ذلك التسليم، بل جيب أن ال يسلم. زوج
حمال حماال، حىت إذا سلم باطل كان باحلري أن ال يلزم تسليم حق؛ بل  وال بأس من أن يلزم.  يسلم هذااألمر أن ال

أن  ففي نفس األمر إذا سلمت أن اخلمسة زوج، فيلزم. فيجب أن يسلم معه حمال إن كان يلزمه إذا سلم احملال
هو أنه ليس شيء من   أن يسلم هذا،والدليل على أنه إذا سلم ذلك لزم. تسلم ضرورة أنه ليس كل زوج بعدد
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فإذا سلم أن مخسة زوج، . زوج بعدد وجيب من ذلك أن ال يكون شيء مما هو خبمسة. األعداد هو مخسة زوج
إمنا لزم على واضع الوضع أن يلزم ذلك، ألنه أخذ وضعا  وتلك اخلمسة ليست بعدد، مل يكن كل زوج بعدد، بل

 لط بينهما، فلزمه شيء ال يلزم، إذا مل يسلم ذلك احلق الذي ال يلزم تسليمهنفسه، فخ باطال، وأخذ أمرا هو حق يف

فإن خالف األمرين  وإن كان إنكار ذلك الباطل، وتسليم هذا احلق واجبا عند اعتبار الصدق،. إذا سلم باطل
سلم يف زوجا لكان عددا، حقا جيب أن ي لو كانت اخلمسة: ولو كان قولنا. واجب أو جائز عند ركوب الباطل

فلما كان هذا باطال، فإن املتصلة اليت يف قوته أيضا . فهو عدد إن ماهو مخسة زوج: نفسه، لكان من احلق أن يقال
 .اجلملة حقا، لكان عكسها أن بعض العدد مخسة زوج حقا ول وكانت هذه. باطلة

 ومقدمها معا باطل، وال جيوز أناحلق، والالزمة ومقدمها وحده باطل، واليت تاليها  فقد عرفت حال القضية املتصلة

القضية الكاذبة من حقني، فمثل  وأما. يكون املقدم حقا، والتايل باطال بوجه من الوجه، فإن الباطل ال يلزم احلق
ليس : وكذلك قولك. وكال القضيتني صادقتان وجودا كلما كان اإلنسان ساكنا، كان اإلنسان متحركا،: قولك

 .فإن هذه كاذبة من ضروري الصدق. جسم ا فهوالبتة أن كان اإلنسان حيوان

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف الشرطيات املنفصلة

إن هذا القول مثال : مهما دل عليه مبجرد معاندة بأن قيل أما العناد فإنه: فنقول. وجيب أن ننظر يف جانب العناد
فإن . رطية وجب أن تكون منفصلةبذلك أن يكون القضية شرطية، وال إن كانت ش معاندة هلذا القول، مل جيب

 .إما ميكن أن تشتمل على ما معناه هذه املعىن، والدال على العناد يف ظاهر العبارة هو لفظة املتصلة قد

ال : تدل على ما يدل عليه قولك فالوجه احلقيقي فيه هو أن: ولفظة إما تستعمل باشتراك االسم على وجوه ثالثة
العدد زوجا، وإما أن يكون فردا، حىت يكون الغرض فيه  إما أن يكون هذه: لككقو. خيلو األمر عن أحد الوجوه
 متعاندة، والشيء ال خيلو عن مجلتها، فتدل على العناد بينهما، وعلى أن ال خيلو عن الداللة على أن هذه أمور

 وعلى عناد ناقص البتة؛ بل تام فإذا عين بلفظة إما هذا املعىن، مل يصلح أن يكون العناد واقعا على عناد. أحدمها معا
فإنك إذا فعلت ذلك، كان . يكون تاما أو زائدا، مث تسكت هذا العدد ال خيلو إما أن: كان الناقص كاذبا، كقولك

 .قولك هذا كاذبا
   

الشيء مجادا أو  إن هذه: وبيان ذلك أن يقول القائل. الثاين حمرف عن هذه الداللة إلضمار شيء يف النفس والوجه
ونعين ا أن هذين يتعاندان فيه وال جيتمعان، وال   معا، فنجيبه بأنه إما أن يكون مجادا، وإما أن يكون حيوانا،حيوانا

إن كان هذا األمر ليس خيلو عن هذين الوصفني على : كأنك تقول. إضمارا نعين صراحة أنه ال خيلو منهما؛ بل
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عنهما المعا؛ بل على   يزاال يلزمانه؛ بل اجعلهما مما ال خيلوتأخذمها مما ال خيلو عنهما الشيء معا حىت ال زعمك، فال
إن هذين متعاندان : فكيف يكونان معا؟ فيكون كأنه قال فإما ال جيتمعان ألما متعاندان،. أن ال خيلو عن أحدمها
 أن ال خيلوولكن يكون . فتدل على مما دل عليه األول من عناد وأنه ال خيلو عنه.بزعمك وال خيلو الشيء عنهما

منهما ومن وجودمها،  عنهما أمرا ليس يقتضيه القول، بل متابعة املخاطب به، كأن املخاطب جعل األم ين ال بد
وال جيتعمان معا، وإن كان ال خيلو عنهما  إن هذا على سبيل العناد،: ولكن ال على سبيل العناد فزاده القائل

 .والتام معا، بل أحدمهاالناقص  وإذا بإما هذه الوجه، مل يدخله. الشيء

إن هذا الشيء مجاد وحيوان، فيقال : األمرين، كأن قائال قال والوجه الثالث أن يعرب عن العناد يف مثل ذلك بسلب
خيلو من أن  مجادا، وإما أن ال يكون حيوانا، فتكون داللة إما ليس على القسمة، وال على أنه ال إما أن ال يكون: له

ال خيلو إذا قلت : كأنه قال. من وجه آخر ال يكون حيوانا؛ يبل فيه إشارة إىل معىن ال خيلوال يكون مجادا ومن أن 
وهذه القضية ذه الصفة راجعة إىل . أن يكون كاذبا يف أنه حيوان ما قلت إما أن يكون كاذبا يف أنه مجاد وإما

فهذا أيضا . حيوان  مجاد، أو كاذبا فيه أنهفإن هذا القول ال خيلو إما أن يكون كاذبا يف أن الشيء .حقيقة داللة إما
فإن الكاذب هو الذي ال يكون . كاذب: قوله إما أن ال يكون، بدل: ولكن قد جعل فيه قوله. يرجع إىل احلقيقي
مجادا فيكون كاذبا إذا قلت ما قلت، وإما أن ال يكون حيوانا فيكون  إما أن ال يكون: فكأنه قال. األمر على زعمه

هذه الثالثة  وهذا القسم أيضا ليس فيه عناد ناقص وعناد تام فينقسم إليهما مفهوم العناد يف. قلت  ماكاذبا إ قلت
فالثالث تصدق أجزاؤه معا، ولفظة إما  فإنه إن فهم من العناد بني األجزاء أن األجزاء ال تصدق معا. مبعىن واحد

ما ليس إمنا تدل على صريح العناد فقط، بل على فإن لفظة إ. والثاين ليس تدل أيضا على معىن مشترك بني األول
 .أن الثاين كائن إن مل يكن األول وهي: زيادة أيضا

االتصال وباحلمل، وإن كان من شرط لفظة إما أن تدل على العناد،  أما الداللة على صريح العناد فقد تكون بألفاظ
ورمبا استعملوا لفظة إما يف وجه . مهعلى جزء من أجزاء حده أو شرط من شرائط مفهو ولكن كما يدل اللفظ

زيد وحده وإما عمرا  لقيت إما: لقيت إما زيدا وإما عمرا، وال عناد يف ذلك البتة؛ بل يضمر القائل: فقالوا .آخر
أحد أمرين مع جواز اجتماعهما من غري إجيابه  وحده ومل ألق غريمها وقد تدجل لفظة إما على أن الشيء ال خيلو من

اهللا، وإما أن ينفع الناس، وليس يشار يف هذا إال إىل أنه ليس خيلو من هذين، ال  العامل إما أن يعبد: هلمكقو. أو نفيه
ناقصا باحلقيقة داخلني  فليس إّن املعىن الذي يسمونه عنادا تاما والذي يسمونه عنادا. أحدمها يكون له وحده على

فإن األمرين اللذين يسموما اتصاال تاما أو غري تام  تصالوأما اال. يف مفهوم إما مبعىن واحد، بل باشتراك االسم
وذلك . أن يلتفت يف أمر االتصال إىل هذه املكفأة اليت يلتفت إليها يف أمر العناد ومع لك فليس جيب. داخالن فيه

 بعينه، إذا واآلخر تاليا جزئي االتصال قد متيزا وانفصال مبا حلقهما من اللواحق حىت جعل أحدمها مقدما بعينه ألن
كان ألحدمها أن يعود مرة أخرى فيصري إن كان  فإن. فاقترن بأحدمها حرف الشرط واقترن باآلخر حرف اجلزاء

بوضع ثان، وخبروج عما عليه األمر األول، ويف مواد خاصة ليس لصورة  مقدما تاليا، وإن كان تاليا مقدما، فذلك
محل تام ينعكس  إن منها ما هو: يف احلمليات املوجبة إىل أن يقالوكذلك مل يلتفت . التفات إىل ذلك االتصال، و ال

 .ثان فيه احملمول، ومحل ناقص ال ينعكس فيه احملمول، إذا كان ذلك بتدبري
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. بعض حال واحدة فإن حال أجزاء العناد بعضها عند. العناد فباحلري أن يعترب فيه هذه األحوال إن أمكن وأما

ا حروف قو وليعضها أن كان تاليا بوضع ال طبع،  وإمنا عرض لبعضها أن كان مقدما،. ا واحدةولذلك يلحق
وليس جيب من حيث هو . املتصل فقد جعل جزء منه صورة ختالف ا الثاين وأما. فاعتبار املكافأة فيها مما حيق تأمله

 .هناك مكافأة متصل أن يكون

إن األول : البسيط احلق منها واحد، فنقول نفصلة، ونوضح أنلكنا يلزمنا أن حنقق القول يف األقسام الثالثة للم
ال خيلو إما أن يكون هذا العدد زوجا، وإما أن يكون هذا العدد : تقول فإنك. يدخله لفظ ال خيلو ويليق به معناها

وإما أن ال  ال خيلو إما أن ال يكون هذا الشيء نباتا،: فإنك ال تقول هناك. ذلك بالصنفني اآلخرين فردا، وال يليق
يكون مجادا؛ ألن هذا معناه أن هذا الشي ال  ال خيلو إما أن يكون هذا الشيء نباتا، وإما أن: يكون مجادا؛ وال تقول

وأيضا . وهذا القول كاذب يف الثاين من هذين. حمالة اآلخر الذي بعده خيلو من األمرين، فأيهما مل يكن كان ال
القضية  إنه قد تكون: فإن قال قائل. وهذا القول كاذب يف األول من هذين. يكن اآلخر الذي بعده فأيهما كان مل

األقسام فوق اثنني، وكان املقول  صادقة، مع أن ال يلزم من ال كون أحد اجلزأين كون اآلخر، وذلك إذا كانت
غر؛ وليس جيب مساويا، وإما أن يكون أعظم وإما أن يكون أص هذا املقدار ال خيلو إما أن يكون: صادقا، مثل قولك

فاجلواب عن هذا هو أن من رفع املساوي جيب ال . أعظم ال حمالة؛ والقضية صادقة إن مل يكن مساويا، أن يكون
وبالتايل بعد املساوي ليس هو  .فإنه إن مل يكن مساويا فال حمالة أنه إما أعظم وإما أصغر. أن يكون ما بعده حقا حمالة

وكالمنا يف أنه ال . خال عن املساوي ومن بعض ما بعده فإذن إمنا. النفصالأحد هذين؛ بل مجلة هذين مع شريطة ا
 .خيل عن الباقي بعده بتمامه وإن خال عنه مل. خيلو عن الواحد

   
الشيء الواحد جزآه  والفرق بني الثاين والثالث، أن الثالث قد يصدق يف. الفرق بني األول وبني الثاين فقد تبني

ال يصدق جزآه يف شيء واحد بعينه؛ بل بينهما  والثاين.  إنه ليس بنبات وإنه ليس جبماد:معا، حىت يصدق أن يقال
أنه يصلح فيه إدخال لفظة ال خيلو بعد اشتراط بعد اشتراط نقيض أي  والثالث يشارك األول يف شيء وهو. عناد

أن   يكن زوجا، مل خيل عنفإن مل: كما نقول. وإن كان نباتا مل خيل عن أن ال يكون مجادا :كأنك قلت. جزء ثبت
والثاين . احلال يف املنفصل ذلك فظاهر. والثاين يشارك األول يف أن جزأيه بينهما عناد ومها موجبان. يكون مجادا

خيلو، إذ اليستوفيان األقسام، ويشتركان يف أما إذا حقا مل  والثالث يشتركان يف أنه ال يليق ما اشتراط لفظة ال
ا  وباحلري أن تسمى لذلك ناقصة العناد، بل املنفصلة باحلقيقة هي اليت يليق. بسيطة حمضة يكونا قضية منفصلة

واحدة من هاتني فيه إضمار،  وكل. وهاتان يف قوة تلك، وليست ا. اللفظ الدال على القسمة، وهي لفظة ال خيلو
لك يف الثانية أن متام الكالم فيها أن مثال ذ. منفصلة حمضة إذا صرح به عادت إىل منفصلة ومتصلة، فال تكون قضية

 فأسقط قم ال يكون، وهو. ال يكون نباتا، أو يكون؛ فإن كان، فحينئذ ال يكون مجادا هذا الشيء إما أن: يقال

غري هذا الالزم من اللوازم  حىت إن أورد الزم آخر عنه. الفظة يكون، ووضع مكاا الزمها، وهو أنه ال يكون مجادا
بياضا، ال يكون مكانا، أو قيل باإلجياب، يكون متنفسا، أو  ال يكون فلكا، ال يكون: تتناهى، فقيلاليت تكاد ال 
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لكن العادة جرت يف ذلك على االختصار . وهناك ال يصح إال لشيء معني. ذلك يكون ذا أصل وفرع؛ صح مجيع
احلقيقي هو  فاملقو.  مقولامللزوم، إذ كان الذهن يشعر به ويستغين عن تصرحيه، وهو يف الذهن مصرح وحذف

وجهه، وجتوز واقتصار على الغرض  فهذا القول إذن فيه حتريف عن. الذي يطابق مسموعه ترتيب املعقول يف الذهن
فإن معناه إما أن يكون هذا الشيء نباتا، و ام أن ال . الثالث وكذلك احلال يف. دون توفية املعىن حقه من العبارة

احلقيقة قضيتان  فقد بان لك أن الثانية والثالثة كل واحدة منهما يف. صح أن يكون مجاداحينئذ ي يكون نباتا، فيكون
أن ال كون : الفرق بني األمرين ما أقول ولقائل أن يقول مثل ذلك يف األوىل، إال أن. أدغم إحدامها يف األخرى

 كونه مجادا وال خاصية، بل هذا عليه؛ وكون الشيء نباتا ليس هو ال العدد فردا، هو نفس كونه زوجا، أو منعكسا
 .لغريه الزم له، ورمبا كان

أن يكون متام الكالم فيه، وميثله  على أن ذلك احلقيقي، وإن كان يصح أن يقلب إل منفصلة أو متصلة، فليس جيب
ان وأما هات. قضيتني، بل الذهن يستثبته من غري التفات إىل ذلك يف الذهن بالفعل على صورة مؤدية إىل صريورته

مثل  وفرق بني أن يكون للشيء حال ال بد منه وبني أن يكون له. إىل ذلك بالفعل مل يستثبته فإن الذهن ما مل يلتفت
نعم رمبا استعمل يف . االقترانية والقسم الثالث ال يستعمل يف القياسات الشرطية. تلك احلال على اجلواز

ي القياسات الشرطية، ويشتركان يف أن وضع نقيض أي جنس االستثنائيات، واحلقيقي والثاين يستعمالن يف كال
 اآلخر وخيص احلقيقية أن وضع عني أي جزء كان منه، يلزمه وضع نقيض عني جزء منهما كان يلزمه وضع عني

 .اآلخر

على أنه ال ميتنع أن تكن منفصلة . سالبتني واعلم أن حكم الاليت تكون مؤلفة من سالبة وموجبة يف حكم املؤلفة من
مل رند ا ما أريد من املذكورة؛ بل أريدت القسمة أيضا حىت كان كأنه  قية من سالبتني، ومن سالبة موجبة، إذاحقي
إما أن يكون احلق  كأنه ال خيلو. إما أن ال يكون آ ب، وإما أن ال يكون ج د: األمر من أحد األمرين ال خيلو: قال

 .فإذا كان كذلك فقد دخله ال خيلو .ال يكون ج د: ال يكون آ ب، أو أن يكون احلق قولنا: هو قولنا
   

عليها قسم، وهو إذا  املنفصلة احلقيقية قد حترف عن االنفصال احلقيقي إىل االنفصال الغري احلقيقي فيزاد والعم أن
ن إما أن يكون هذا العدد زوجا، وإما أ: كقوهلم وهذا. كانت على حكم االنفصال احلقيقي مل حيتمل قسما زائدا

هذا . وهذا يظهر فضل ظهور أن مقتضى لفظة إما هناك غري مقتضاها ههنا .يكون فردا، وإما أن ال يكون عددا
العناد، عناد  كما أن من االتصال ما هو على املعىن العام، ومنه ما هو على سبيل اللزوم؛ كذلك يف ولننظر أنه هل

كلما كان اإلنسان موجودا، : فيقال املتصالت،مثال ذلك، هل كما يصدق يف . ليس مبعىن اللزوم عن الوضع
. إما أن يكون اإلنسان موجودا، وإما أن يكون اخلالء موجودا :فاخلالء معدوم؛ كذلك يصدق يف املنفصالت، فيقال

ال  إن هذا: فتقول. االجتماع ال العناد، كما كان االتفاق هناك أوقع االتصال ال اللزوم حىت يكون االتفاق أوقع
ال : فإنه ليس يصح أن يقال. االتفاق وال توافق. وذلك ألن لفظة ال خيلو ال تدخل يف هذا البتة.لعناد البتةيصح يف ا

ألن الوجوه املقولة يف تفسري لفظ إما ال تصح يف . اخلالء موجودا خيلو إما أن يكن اإلنسان موجودا، وإما أن يكون
اخلالء  فإنه وإن مل يكن اإلنسان موجودا مل جيب أن يكون. يهسبيل ااز الذي رمبا أشرنا إل هذا املوضع، إال على
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يكون اإلنسان موجودا، أو يتفق أو  موجودا وال اتفق أن يكون موجودا؛ ال، ولو كان اخلالء موجودا، يلزم أن ال
ة فاملفهومات املذكور. لزوم، أن ال يكون اإلنسان موجودا مل يكن اخلالء موجودا، صدق معه بلزوم أو من غري

 البتة؛ بل اإلنسان موجود دائما أو غري دائم، واخلالء معدوم دائما، فليس جيتمع هلما للفظة إما ال توجد ههنا

كون القضية منفصلة مكافئة  إن هذا غري حقيقية: وقد قلنا. الوجود، زال أيضا يتعاندان مترافقني على سبيل اللزوم
وأما يف غري احلقيقي فال بأس . االنفصال احلقيقي يف العناد يف نفسيف العناد أمر واجب؛ إذ التكافؤ يف العناد واجب 

 نفس االتصال غري الزم، واالتصال أقرب إىل أن حيتمل هذا املعىن من االنفصال من وجه وأما التكافؤ يف. بذلك

ا بعضها بعضا، األمور تلزم هل فإنه ليس يبعد أن تكون األمور املوافية معا بينها عالئق مشتركة موجبة يف نفس. آخر
توجد معا، فإا رمبا كانت مستحيلة ألنفسها، أو ألسباب  وال كذلك األمور اليت متانع أن. وإن منا ال نشعر ا

 .عن سبب يوجب ذلك بينها متفرقة، ليس امتناع توافيها

فمن . تصلة وإما منفصلةاليت ذكرناها، وهي يف القوة إما م واعلم أن ههنا قضايا شرطية يعرب عنها بعبارة غري العبارة
وهذه يف قوة ما ذكرناه، . أو يكون ج د، أو حىت يكون ج د، أو إال أن يكون ج د ال يكون آ ب،: ذلك قوهلم

كان آ ب، ف ج  إن: ال حمالة شرطية؛ ألا تتضمن نسبة ما بني حكم وحكم، فتشبه من املتصالت مثل قولك فإا
وتلحق باملنفصالت من غري تغيري كيفية  كون ج د، وإما أن يكون آ ب،إما أن ي: د، ومن املنفصالت قولك

وتشبه من . ب، وليس ج د، وهذه شرطية أيضا كنا تعلم يكون آ: ومن ذلك قوهلم. اجلزأين، فهي ا أوىل
ن ج إمنا يكون آ ب إذا كا: ومن ذلك قوهلم. آ ب، فليس ج د؛ بل هو بعينه قد يكون إذا كان: املتصالت قولك

إن : قوهلم وهذا نظري. أيضا شرطية متصلة؛ وتدل لفظة إمنا فيها على ختصيص التايل باتباعه للمقدم وهذه. د
وقد توجد أيضا تأليفات تشبه . والشرطية وال يكونان إال مهملني، أعين احلملية املذكورة. اإلنسان هو الضحاك

ون هذه باجلملة قضايا شرطية حمرفة العبارة، كمما قد فتك. هذه هذه، وترجع إىل املتصالت وال املنفصالت رجوع
 .احلمليات يكون مثلها يف

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف تعريف أصناف تأليفات الشرطية

  البسيطة واملركبة منها ومن احلمليات

يكون التأليف فيه من محلي وكلي، أو متصل ومتصل، أو منفصل  وكل واحد من املتصل واملنفصل، فإما أن
 .أو محلي ومتصل، أو محلي ومنفصل ومنفصل، أو متصل ومنفصل،

إما أن يكون هذا العدد : ومن املنفصالت قولك. موجود إن كانت الشمس طالعة، فالنهار: ومثال األول قولك
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 .فردا زوج، وإما أن يكون هذا العدد

. ا كان ليل، كانت الشمس غاربةفكلم إن كان كلما كان ار، كانت الشمس طالعة،: ومثال الثاين، من املتصالت

طالعة، فالنهار موجود؛ وإما أن يكون، قد تكون الشمس  إما أن يكون، كلما كانت الشمس: ومن املنفصالت
 .مبوجود طالعة، والنهار ليس

   
ومن . وإما متحرك إن كان اجلسم إما ساكنا وإما متحركا، فبعض اجلواهر إما ساكن: الثالث، من املتصالت ومثال

وهذه . تكون هذه احلمى إما بلغمية أو سوداوية إما أن تكون هذه احلمى صفراوية وإما دموية، وإما أن: نفصالتامل
إال أن اليت أشرنا إليها توقع القسمة الثانية بعد األوىل على . هذه األجزاء قريبة القوة من منفصلة واحدة معمولة من

 . واحدة ملا كان للتقسيم تدريجولو جعلت منفصلة من األجزاء كلها بقسمة .تدريج

موجود؛ وإما أن يكون،  إما أن يكون، إن كانت الشمس طالعة، فالنهار: الرابع، وليكن أوال من املنفصالت ومثال
: املتصالت، وليكن املتصل مقدما أوال كقولك وإما من. إما أن تكون الشمس طالعة، وإما أن يكون النهار موجود

وليكن املتصل تاليا، . يكون النهار، وإما أن ال تكون الشمس طالعة  ار، فإما أنإن كلما طلعت الشمس، كان
 .أن يكون هذه العدد زوجا وإما أن يكون فردا، فإن كان زوجا، فليس بفرد إن كان إما: كقولك

 تكون وإما أن ال إما أن يكون كلما كان ار، فالشمس طالعة،: اخلامس، وليكن أيضا أوال من املنفصالت ومثال
الشمس علة النهار فكلما كان النهار موجودا،  إن كانت: ومثاله من املتصالت واملقدم احلملي. الشمس علة النهار

فإن الشمس علة النهار أو . كلما كان النهار موجودا، فالشمس طالعة إن: ومثاله والتايل محلي. فالشمس طالعة
 .النهار شرط

ومثاله من . أن ال يكزون عددا يكون هذا إما زوجا وإما فردا، وإماإما أن : ومثال السادس من املنفصالت
: ومثاله واحلملي هو التايل قولك. فهو إما زوج وإما فرد إن كان هذا عددا،: املتصالت واحلملي هو املقدم قولك

 .فردا فإنه عدد إن كان هذا إما زوجا وإما

ورمبا كان أحدمها أو كالمها . وإما فرد  إما زوج،هذا عدد: واعلم أن املنفصل قد يكون ذا جزأين مثل قولك
إما أن يكون هذا العدد تاما أو زائدا أو : متناهية يف القوة والفعل، كقولك وإما أن يكون ذا أجزاء كثرية. سالبتني
د وق. هلم جرا إما أن يكون هذا العدد اثنني أو ثالثة أو أربعة وكذلك: غري متناهية يف القوة كقولك أو. ناقصا

 .يكون فيها سوالب وموجبات

ومع ذلك فقد . وتال، ولكن رمبا كان املقدم قضايا كثرية بالفعل أو بالقوة وأما املتصل فال يكون إال ذا جزأين مقدم
وضيق نفس  إن كان هذا اإلنسان به محى الزمة وسعال يابس:مع التايل قضية وحدة بالفعل، كقولنا تكون مجلتها

التايل مل تكن القضية واحدة؛  وأما إذا وقعت هذه الكثرة يف جانب.  فيد ذات اجلنبووجع ناخس ونبض منشاري،
كان ذا اإلنسان ذات اجلنب، فيه محى وسعال يابس  إن: كما إذا عكست هذه القضية فقلت. بل كثرية بالفعل

فيه سعال :  وقولكفيه محى، قول تام؛: ألن قولك. بل قضايا كثرية بالفعل فتكون ال قضية واحدة؛. وكذا وكذا
كان قد يكون آ وال  إن: إنه قد يكون التايل قضايا كثرية، واملتصلة واحدة، كقولنا: فإن قال قائل. تام يابس، كالم
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شرط آ، وال آ شرط ب وال آ، فال ب ؛ ويكون بفاجلواب أنه، وإن . بأن يقول القولني معا وإمنا مت غرضنا. ب
القضية تتم مع أيهما قبلت وحده، وال يكون التايل معرفا ملا قبل، كما إذا  لة، فإنكان اجلمع بينهما يكون أوفر دال

وإذا أريد أن  .وذلك ال يكون دلسيال على أن جزء احلد وحده ال يكون حمموال. حمموال يف احلمليات جعل احلد
 ب، و ب وال آ، فليس قد يكون آ وال إن كان: جيدل بعبارة أخرى ى مي معها الكالم بواحدة منهما فهو أن يقال

واعلم أنه كثريا ما تكون املتصلة واملنفصلة مشتركة . واحدة أيضا فيكون التايل قضية. أحدمها شرطا يف وجود اآلخ
آ  إن كان كل: أعين مشتركة التايل واملقدم يف جزء منهما، أو يف كلى جزئيهما، مثل قولك األجزاء يف أجزائها،

إما أن يكون آ ب، : قولك إن كان آ ب، فج ب؛ أو:  كان آ ب، ف آ ج، وقولكإن: ب، فبعض آ ب، أو قولك
إما أن يكون آ ب، وإما أن : يكون آ ج؛ وقولك إما أن يكون آ ب، وإما أن: وإما أن ال يكون آ ب؛ أو قولك

يكون ج ب. 
   

املشترك اجلزأين يف   وخصوصا املتصلالقضايا املتصلة، بل واملنفصلة، فإا ال ميكن أن ترد إىل احلمليات ومجيع
اللتان يف جهة واحدة كذا، فإن اخلطني  إذا وقع خط على خطني فتصري الزاويتان: جزء، وذلك مثل قولك

وحنن نبني هذا . خطني يقع عليهما خط وقوعا كذا فإما متوازيان كل: متوازيان، فإن هذا يف قوة محلية، مثل قولك
 ملتصالت واملنفصالت قد يكون بعضها يف قوة بعض، وحنن نشري إليها عن قريبفإن ا وأيضا. يف موضع خيصه

االتصال أو االنفصال فيها بعد  واعلم أن املنفصالت واملتصالت ورميا كان داللة. الحتياجنا إىل معرفتنا إياها هناك
: صال واالنفصال، كقولكالكلمة اليت ا يصار إىل االت وضع املوضوع، ورمبا كان قبل وضع املوضوع، أعين بذلك

 .فيصري ذلك أربعة أصناف من املتصل واملنفصل. إما يف املنفصل: قولنا إن أو كلما يف املتصل، أو

جدا من  وهذا قريب. الشمس كلما كانت طالعة، فالنهار موجود: االتصال فيه بعد املوضوع، قولك فمثال الذي
الشمس : قولك هذا، هو معىن قولك سم واحد، مثاله أن معىناحلملي، ألنه ميكن أن يوضع جلميع ما بد املوضوع ا

وهذا الشيء الذي هو ذه الصفة قد ميكن أن يوضع له  .شيء من صفته أنه إذا كان طالعا، كان النهار موجودا
فهذه القضية مترددة بني أن تعين . الشمس ألف تكون قد قلت هذه القضية بعينها اسم وهو أنه ألف، فإذا قلت إن

 .وبني أن تعين محلية يةشرط

فإن هذه . كانت الشمس طالعة فالنهار موجود إن: وأما مثال الذي االتصال فيه قبل املوضوع فظاهر، وهو ولك
والقضيتان املتصلتان املذكورتان متالزمتان يف . بل قد تلزمها احلملية القضية متصلة بالفعل، وليست تكون محلية؛

 .ن املتصل كما يتبني لككذلك نظريتامها م وليس. كل موضع

بعد املوضوع فال ميكن إال أن تكون األجزاء املشتركة يف ذلك املوضوع،  أما مثال املنفصلة اليت االنفصال فيها
: كأنك قلت وهذا أيضا يف قوة احلملية،. كل عدد إما أن يكون زوجا، وإما أن يكون فردا: كقولك فتكون حينئذ

إن كل عدد فهو : صح أن تقول فإن مسيته جبيم. لو من أحد هذين األمرينكل عدد فهو شيء من صفته أنه ال خي
تستعمل محلية، من غري أن يكون كذلك بقوة بعيدة؛ بل  فهذه القضية مترددة بني أن تستعمل منفصلة، وبني أن. ج

 .بقوة كأا قعل
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. فردا وإم أن يكون كل عددإما أن يكون كل عدد زوجا، : يكون االنفصال فيه قبل املوضوع، قولك ومثال الذي

تصدق إذا قرن ا قسم ثالث،  وهذه إمنا. والفرق بني هذه املنفصلة وبني األوىل أن هذه كاذبة واألوىل صادقة
ألن احلق هو أنه إما أن يكون كل عدد زوجا، وإما أن  واألوىل ال حتتمل قسما ثالثا؛. فتكون اجلملة قضية صادقة

بعض األعداد زوجا وبعض األعداد فردا، وهذه الثالثة ال تصدق إذا أورد  كونيكون كل عدد فردا، وإما أن ي
 .وال قوة هذه القضية قوة احلملية اليت تصاغ من األوىل. املوضوع االنفصال بعد

 فإنه ال سلب وال إجياب يف. القول واملشهور هو أن املتصل كاملوجب، واملنفصل كالسالب واعلم أن ظاهر

إجيابه، قضاء جزء ما، جيب  إنه ليس إذا مل يكن املتصل يقضي فيه بسلب مقدم أو تال، أو: الفنقول أو. الشرطيات
فيه بصدق أحدمها وال كذبه، وذلك ليس يوجب أن  أن ال يكون له يف نفسه سلب أو إجياب، كما أنه ليس يضفي

ك املوجب املتصل يوجب إمنا كما أن املوجب احلملي يوجب احلمل، كذل ال يكون له يف نفسه صدق أو كذب، بل
 إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود؛ فإنه: فإذا قال قائل. املنفصل يوجب االنفصال االتصال، واملوجب

إذا كانت الشمس  ليس: فإذا مل يصدق هذا وأنكر هذا االتصال، فقيل. يوجب تلو التايل للمقدم وصدقه معه
انفصاال كما ظنه بعضهم، وإن كان يلزمه  وليس هذا السلب. لطالعة، فالنهار موجود، يكون قد سلب هذا االتصا

إن كانت الشمس : يؤلف متصل تاليه سالب هذا التايل، كما يقال انفصال، وال أيضا سلبه ما ظن بعضهم، وهو أن
 كلما طلعت: فإنك إذا قلت. وذلك ألن هذه يبطل حني جيعل بدل إن لفظة كلما. مبوجود طالعة، فليس الليل

الشمس مل يكن غيم،  ومقابله هو كلما طلعت. ان غمام؛ فأنكر هذا، مل جيب من هذا أن يكون مناقضةالشمس ك
 .لكن قد سلب االتصال الكلي. حباله فيكون املقدم حباله والتايل. بل ليس كلما طلعت الشمس كان غيم

   
إما أن  ليس: وكذب، فقيل هإما أن يكون هذا الشيء ناطقا أو ضاحكا، : العناد ليس إذا قال قائل وكذلك يف

إما أن : يكون كأنه قال حىت. يكون ناطقا أو ضاحكا؛ كان كذلك متصال أو منفصال مناقضا بأحد جزئية اآلخ
إما أن : كمن يقول. املنفصل ف مادة أخرى يكون زيد ناطقا، وإما أن ال يكون ضاحكا؛ فإن هذا يبطل صدق

وال يكون معىن هذا . ليس إما أن يكون كاتبا، وإما أن يكون فقيها: له فيقال. يكون زيد مكاتبا وإما أن يكون فقيه
فقيه، أو كان  فرمبا كان فقيها غري كاتب، ورمبا كان كاتب غري. يكون كاتبا، وإما أن ال يكون فقيها هو أنه إما أن

صال جيوز أن يلزمه االنفصال له سلب انف فهذه األشياء حتقق لك أن. كاتبا وفقيها، أو كان ال كاتبا وال فقيها
إن : وإن قولنا. يقابله سلب اتصال جيوز أن يلزمه انفصال موجب وكذلك إجياب االتصال. اتصال أو أنفال موجب

 فالليل ليس مبوجود ليس هو سلب االتصال؛ بل اتصال السالب وأنه باجلملة ليس إجياب كانت الشمس طالعة

االتصال، والسلب فيه  ه لنظري ذلك؛ بل اإلجياب فيه إجياباملتصل بسبب كون تاليه أو مقدمه موجبا، وال سلب
إن كان اإلنسان كاتبا فليس هو بأمي؛ : كقولك وأنه قد يكون إجياب والتايل، بل اجلزءان سالبان،. سلب االتصال

 وكم. وقد يكون سلب واجلزءان مجيعا موجبان، كما مثلناه لك. إنسانا إن مل يكن هذا حيوانا مل يكن: بل كقولك

حال  كذلك. حال إجيابه وسلبه من جهة حتصيل أجزائه أو عدوهلا ال حتصيلها؛ بل بسبب احلمل أن احلملي مل يكن
وكذلك ليس صدق املتصل . قلناه فكذلك حال املنفصل أيضا يف مجيع ما. املتصل ليس إجيابه وسلبه من جهة أجزائه



 326                    ابن سينا- املنطق

إن كانت اخلمسة زوجا، فاخلمسة هلا : دقا كقولكصا من جهة صدق أجزائه، بل رمبا كذبا معا، وإن كان الشرطي
 .نصف

وهي مع ذلك صادقة من حيث . أجزائها تكون كاذبة، وإمنا يكون احلق فيها يف واحد فقط وأما املنفصالت فأكثر
وتاليه صادقا على  لكن املتصل ال جيوز أن يكون مقدمه وتاليه كاذبا، وجيوز أن يكون مقدمه كاذبا. منفصلة هي

إن كان : يكونان كالمها كاذبني، كقولنا وقد. إن كان اإلنسان حجرا، كان جسما: لذي قيل قبل، كقولناالنحو ا
ولكنه قد يكون صادقا . يكون متصل موجب كاذب صادق األجزاء وال جوز أن. اإلنسان حجرا، فاإلنسان مجاد

قا حقا وأجزاؤه ال صادقة وقد يكون صاد. صادقا كاذب األجزاء كما مثلناه وكذلك يكط ن. صادق األجزاء
وأما  .إن كان عبد اله يكتب فيحرك يده: بنفسها، وال كاذبة متعينه الكذب بنفسها، كقولك متعينة الصدق

أن يكون اإلنسان ناطقا، وإما  إم: املنفصلة ففيها جزء صادق، ورمبا كان أجزاءها كلها صادقة وهي كاذبة؛ كقولك
واملنفصل سوق الوهم يف القضية إىل أن الغرض فيها تال  ط يف أمر املتصلوجماع ما يوقع الغل. أن يكون ضاحكا

 الفهم عن معرفة أن االعتبار يف الشرطيات هو النسبة اليت بني أجزائها ال اليت بني أو مقدم فتعترب حاله، وقصور

 .أجزاء أجزائها

  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف شرح معاين الكلية واجلزئية

   يف الشرطياتواملهملة والشخصية

   
كلية وجزئية  قد ظن أن املتصالت تصري متناقضة ومتقابلة بسبب أجزائها، كذلك قد ظن أا قد تصري إنه كما

يف احلمليات هي اليت موضوعاا  إنه كلما كما أن املقدمات الكلية: فقالوا. ومهملة وشخصية بسبب أجزائها
إن كان كل : فكان قوهلم. هي اليت مقدماا وتواليها كلية شرطياتوحمموالا كلية، كذلك املقدمات الكلية يف ال

 ولو أم نظروا يف نفس املثال الذي أورد نظرا أشفى من هذا هلداهم سبيل. شرطية كلية ج ب، فكل ه ز، مقدمة

ذي هو كلية احلكم ال وذلك ألن القضية احلملية مل تكن كلية ألجل كلية املوضوع واحملمول؛ بل ألجل. الصواب
أن ينظر إىل احلكم، ال إىل احلدود اليت بينها  فكما كان جيب يف احلمليات. هناك محل، ونظريه ههنا اتصال وعناد

فإن كان . إذن أن ينظر إىل احلكم ال إىل األجزاء اليت فيها وبينها احلكم وبني احلكم؛ فكذلك يف الشرطيات جيب
كان العناد  وإن. ع كيف كان، فالقضية الشرطية املتصلة كليةحمكوما به على كل اشتراط ووضع للموضو االتصال

كلما كان كذا، فالقضية متصلة : قيل إما إذا. وإن مل حيكم بذلك، فالقضية مهملة. كذلك، فالقضية املنفصلة كلية
ن كذا، إن كا: وأما إذا قيل. يكون كذا، فالقضية منفصلة كلية دائما إما أن يكون كذا، وإما أن: وإذا قيل. كلية
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 فكذا فكذا؛ فالقضية مهملة؛ إال أنه يشبه أن تكون لفظة إن تدل على إمهال ما بنحو فكذا كذا؛ وإذا كان كذا،

املرات كان آ ب، ومىت  إن كان آ ب ف ه ز، فإنا نوجب من هذا أن يكون أي مرة من: كأنا إذا قلنا. خمصوص
كائن آ ب، وال يتضمن شروطا أخرى يتضمنها   حيث هوكان آ ب كان ه ز، كأن كون ه ز يتبع كون آ ب، من

فتشبه أن ال يتضمن هذا املعىن؛ بل تقضي باتباع يوجد من ه ز، ولو عند  وأما لفظة إذا،. كلما، مما سنذكرها: قولنا
 . ب أحد أوضاع آ

لغرض الذي جيب أن وهذا بعيد عن ا .إن املقدمة الشخصية هي اليت مقدماا أو تاليها شخصي: هذا وقالوا أيضا
كلما كان زيد يكتب، : تدخل أمثال هذه القضايا، فيقال وذلك ألن لفظة كلما، قد. ينحى يف هذا الكتاب حنوه

إما أن يكون زيد يتحرك، وإما أن يكون : وكذلك إذا قيل. الشرط جزئيا؛ بل كليا وال يكون هذا. فزيد حيرك يده
بني هاتني  فإن هذا العناد يصدق.  بل كلما كان زيد يتحرك؛.فإن هذا العناد ليس قفي وضع خمصوص .يسكن

كلما كان هذا إنسانا، فهو : قولنا كلما كان آ ب، ف ه ز، قضية محلية ؛ ألن: والذي ظن أن قولنا. املقدمتني
 .وجوه كل إنسان حيوان؛ فقد أخطأ من: حيوان؛ مساٍو لقولنا

وقولنا اآلخر . ليس فيها شخص البتة إنسان حيوان، كلية موجبةكل : أما أحدمها فإنه ليس مساويا له؛ ألن قولنا
إن نظريه من احلمليات، إن هذا اإلنسان : األوىل به أن يقول وكان. يقتضي إشارة إىل زيد الشخص حيث قلنا هذا

 الفإن حفظ احلصر بطُل إمكان وجه استعم". كلما"ال داللة فيه على احلصر الذي يف  لكن هذا القول. هو حيوان

مساويا، فليس جيب أن ال  مث إن كان. فليس إذن هذا املتصل مساويا هلذا احلمل. وإن استعمل يد بطل احلصر. زيد
بعضها بعضا، ويساوي بعضه يف الداللة من وجه،  فإن القضايا املختلفة األصناف قد تتالزم ويلزم. يكون شرطيا

فهو حيوان، يصدق : ودة اإلنسان، غري اعتبار أن حكمنا وقولنااحليوانية موج فإن اعتبار أن. وهي خمتلفة يف االعتبار
فإن التوايل يف  .وليس هو هو، بل معىن أعم منه؛ إذ كثري مما يصدق كذلك ال حيمل. إنه إنسان: وق ولنا مع حكمنا

أيضا مث إن هذا التساوي موجود . املقدم غري هذا املثال قد تصدق مع صدق املقدم، وال حيمل منها على شيء من
فلم كان هذا ال يصري محليا وذلك . كان هذا إنسانا فهو حيوان إن: يف الذي يسلم من أمره أنه متصل، مثل قولك

 .شيء يفوت بنقله محليا ؛ كما كمان هناك احلصر يفوت يصري محليا؟ وليس ههنا

: ، ليس معىن قولناقولنا كلما كان ج ب، ف ه ز: من الشرطي املتصل فنقول فلنتكلم اآلن يف الكلي املوجب

تعميم كل  كل مرة يكون فيه ح ب، ف ه ز؛ بل فيه: معىن تعميم املراد فقط، حىت يكون كأنه يقول كلما، فيه
يقترن به، فيجعل ذلك الشط  كل ج ب، حىت ال يكون حال من األحوال أو شرط من الشروط: حال يقترن بقولنا

املقدم أمرا له تكرر وعود؛ بل هو أمر ثابت موجود ال  ن ال يكونفإنه جيوز أ. ج ب موجودا، إال و ه ز موجود
 .به شروط ختّصه، كما ستعلم عن قريب فإنه قد ميكن أن يقترن. مراد له

   
ناطقا، فاحلمار  كلما كان اإلنسان: هل يصح أن نقول: علينا أن ننظر يف هذه الشروط ونتأملها، فنقول وقد بقي

إن كان : يصح أن نقول ذا املعىن من االتصال  الوجود واملوافقة ال اللزوم؟ كما كانناهق، ونعين به املطابقة يف
فهنا يكفي . فإن معناه إن كان حقا، فذلك التايل أيضا حق. أما هذا، فهو حق :اإلنسان ناطقا، فاحلمار ناهق؟ فنقول
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ناطقا، فاحلمار  كلما كان اإلنسان: وأما إذا قلنا. فلذلك يكون صدق هذه القضية ظاهرا. أن يكن حقا يف التايل
كل محار ناهق، صادقا فقط؛ : قولنا ناهق؛ فعسى يقع ألحد من الناس أنه ال يكفي يف صدق هذه القضية أن كون

الوجهني أن يصدق على كل ما يوصف بأنه محار أنه ناهق،  أحد: بل جيب أن يكون صادقا دائم الصدق من وجهني
فإن كل محار إذا كان ناهقا مل مينع ذلك أن يكون وقت من األوقات ال محار . يضاأ والثاين من جهة اعتبار السور

كان كل محار ناهقا،  كلما كان كل إنسان حيوانا،: ففي تلك املرة، واحلال والشرط، ميكن أن يظن أن قولنا .فيه
ق، قد يصدق وإن عِدم كل محار ناه: قولنا وذلك ألن. لكن هذا ظن باطل. ألن يف تلك الكرة ال محا ناهق. كابا

فإن عنينا هذا، فليس بينا أنه . كل محار ناهق، كل محار موجود حاصل :فإنا، كما علمت، ال نريد بقولنا. احلمري
 وليس أيضا على سبيل. ناطقا، صدقا، صدق معه كل محار موجود يف ذلك الوقت فهو ناهق كلما كان كل إنسان

ن اللزوم أو مل يكن بين اللزوم، بل يكون مما يبني بنظراللزوم، كان بي. 
   

فكل إنسان  أن يسأل، هل يوجب االعتبار مالزمة الكذب، حىت يكون حقا أنه كلما كان كل محار ناطقا مث لسائل
. فإن قوما حسبوا أن هذا الزم. معه ناهق، مثل أنه إن كان هذا املقدم الكاذب صدقا، فالكذب اآلخر يكون صدقا

. حبسب األمر يف نفسه، وال أيضا حبسب إلزام من يعترف به وليس هذا الزما. ى ما حسبواليس األمر عل: فنقول

يكون على سبيل اللزوم، حىت يكون هذا الكذب يلزم ذلك الكذب؛ أو يكون على  وذلك ألن هذا االتباع إما أن
. عن ذلك الكذب  الكذبة أما على سبيل اللزوم فال الصدق يلزم عن الصدق املذكور، وال:فنقول. املوافقة سبيل

. يكون ناهقا؛ بل وجد ذلك صدقا بنفسه فإنه ليس جيب عن كون اإلنسان ناطقا أن يكون احلمار ناهقا، وال أن ال

صدقا، يكون قد وجد ذلك صدقا معه؛ فإن ذلك ليس صدقا  وليس أيضا على سبيل املوافقة، حىت إذا فرض هذا
فإذا كان ال هو صادق، فيجب أن يصدق معه وال هو الزم إياه، . سبيل اللزوم البتة حىت يوافق صدقا آخر على

ناهق؛ لكان  نعم لو كان الزما عن وضعنا أن كل إنسان ناطق، أن كل محار. بتابع له لعى وجه البتة فليس هو إذن
نفسه األول مالزما، بل هو أمر يف  فأم إذ ليس. وليس كل إنسان ناطقا: يلزم وضعنا ليس كل محار ناهقا، قولنا

فإن قال قائل إنه ملا كان . حال لزومه عن شيء آخر فيتغري بتغريه صادق، إذ كان إمنا يعترب حال التايل يف نفسه ال
احلمار ليس  ناطق، ال يوجد حقا البتة، إال ويوجد حقا أن احلوار ناهق، فيكف ميكن أن يفرض أن كل إنسان: قولن

كل محار ناهق، فيكون مع أنه ليس  إن مع وجوده، يوجد أن: لناناهقا، مث يوجد حقا أن كل إنسان ناطق، وقد ق
هكذا قد يكون إذا كان ليس محار . من مقدمتني شرطيتني كل محار ناهقا، وجد كل محار ناهقا، فهذا إنتاج خلف

فإذن قد يكون إذا كان ليس كل محار . كان كل إنسان ناطقا فكل محار ناهق ناهقا، فكال إنسان ناطقا، وكلما
وكل محار  فليس البتة إذا مل يكن. وإحدى الشرطيتني صادقة واألخرى كاذبة. محار ناهق، هذا خلف هقا، فكلنا

قد يكون، ليس : أن تعلم أن قولك ويبني ذلك بعد. واجلواب أن هذه النتيجة ليست خلفا. ناهقا، فكل إنسان ناطق
قد يكون، إذا كان ليس كل محار : فإن قولك. الفرض على سبيل أنه يوجد يف الوجود؛ بل على أنه قد يكون من

وأما التايل فمأخوذ من موافقة الوجود، كما أخذت يف . البتة؛ بل إىل الفرض ناهقا، قول ال نسبة له إىل الوجود
ليس كل محار  فإنك كلما فرضت هذا الكذب، وهو أنه. فإذا عرفت هذا وجدت هذه النتيجة حقا. القياس كربى
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كل محار ناهق،ة قول صادق : فإن قولنا . الوجود كل محار ناهق، فال تكون هذه النتيجة كاذبةناهقا، كان يف موفقة
صادقا معه اتفاقا، وال يكون الزما عن فرضك أنه ليس كل  فأي حال تفرضها وتفعلها كيف يكون هذا. يف نفسه

 ن مجيعا يف الوجود، حىت يكون يففأما كون األمري. موافقة هذا الوجود هلذا الفرض وباجلملة ال تبطل. محار ناهقا

 .الوجود نفسه حقا أن ليس كل محار ناهقا، وكل محار ناهق، فهذا حمال

الوجود  هذه، بل النتيجة أنه إذا فرضنا أنه حق أن ليس كل محار ناهقا، وجدنا موافقة له يف وليست النتيجة
وأيضا عسى كان يكون حماال لو كان  .انعانوموجودا مع هذا الفرض أن ك محار ناهق، وهذان ال يتناقضان وال يتم

وهذا مل يلزم ذلك ألن القضية القائلة إن كل إنسان ناطقا، . ناهق يلزم من وضعنا ليس كل محار ناهقا، أن كل محار
 على سبيل اللزوم فما ينتجه، كما ستدري بعد، ال يكون على سبيل اللزوم، على أن يف فكل محار ناهق، ليس

وأما أن يكون . شيء باطل وأما حيث ينتج اخللف، ويقال إنه حمال، فإمنا يقال حيث يلزم. لمتاللزوم أيضا ما ع
أن يكون حقا عن فرض ذلك حقا، فليس يف  باطل بوضع، فيوجد احلق معه يف نفسه حقا، ليس أنه يكون الزما

فإنا إمنا نقيس قياس . ناميكننا أن نقيس قياس اخللف مع أنفس ولوال هذا لكان ال. ذلك بأس وال الكالم مبحال
 وال نقول عسى أنا إذا أخذنا نقيض احلق. فيه ونضيف احلق الذي كان موجودا إىل نقيضه اخللف بأن نأخذ شكوكا

حق رفعته، لزمه رفع  ولوال أن األمر على هذا لكان أي. مل يصدق معه الصادق اآلخر، إذ يلزم عن كل كذب ما
 .عالقة بينه وبينه هو الزم للشيء وبني ما الأي حق يتفق ويطلب املناسبات بني ما 

   
وتعلم أن  .ال يغرك شيء واحد، وهو أن القوم تدهم كلما استثنوا نقيض التايل أوجبوا نقيض املقدم وجيب أن

أحدمها أن : الوجود على وجهني وهذا. االستثناء ليس هو فرضا فقط؛ بل االستثناء هو شهادة بالوجود واحلصول
فاخلصم أيضا ال جيعله . البتة، أو حبسب إقرار اخلصم به  نفسه فال يكون نقيض التايل هناك باطالحبسب األمر يف

وليس يلزم ذلك من حيث هو . قد سلم وجود غري احلق، وليس ما يلزم هو بعينه احلق حماال، فيلزم ما يلزم لزوم من
يلزم عن  أما يف نفس األمر فالو. كيف اتفق؛ بل من حيث اعترف أن األمر موجود من حيث هو موجود عكس

هل : فلينظر فيما كنا فيه. شيء ذلك االستثناء شيء،إذا مل يكن الشرط املذكور، وهو أن يكون هناك شرط ولزوم
أنه إذا اعترف بذلك لزمه وضع : فتكون صورة اإللزام هو الزم حبسب اعتراف من يعترف بوضع النقيض للتايل،

يتصور، ألن املعترف ال يلزمه ذلك إال أن يكون سلم الشرطية بشرطها، وال ميكنه  إن هذا ال: نقيض املقدم؟ فنقول
اللزوم؛ بل على  وذلك ألن تسليم الشرطية ههنا هو ليس على معىن. يسلم الشرطية ويفرض وضع نقيض التايل أن

فال . ل يف نفسهمن غري لزوم عنه؛ ب أن األمر الثاين صادق يف الوجود مع األمر األول، وهو موجود أو مفروض
لكن موجودا أن احلمار ليس بناهق، بعد ما : خلف، ال ألنه يقول ميكن مع ذلك أن نقول أن نقيض التايل قوال يلزمه

 فإن فرض ذلك وجز، جوز أن يكون كل إنسان ناطقا، وليس كل محار. احلمار ناه دائما إن موجودا أن: قال

 .بناهق

جيب أن ال : معىن املوافقة؟ فنقول ار ناطقا، فكل إنسان ناطق، صدق يفإن كان كل مح: فلننظر هل قول القائل
: محار ناطق، أو ال شيء من احلمري ناطقا، فالصدق يف نفسه هو فإنه إذا فرضنا كل. يكون صدقا على معىن املوافقة
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ناطقا،   كان احلماركلما: اعتربت كون التايل صدقا يف نفسه، ال الزما عن املقدم، فقولنا فإذا. أن كل إنسان ناطق
خيطر ببالك من نفس اللفظ أن  إن كان، أو إذا كان، مل جيب أن: واعلم أن إذا قلت. فإن كل إنسان ناطق، حق

تعرفه من خارج؛ بل هذا اللفظ يدل يف كل موضع على  فإن عرفت ذلك فعده يف مجلة ما. ذلك يكون، أوال يكون
وإذا كان املفهوم من هذا اللفظ يف كل قضية شرطية هذا، . يس هوجودا أو ل معىن أعم من الذي يفهم معه أن له

 .اللفظ فأما إال لفتات إىل أن املفروض يوجد، فليس من قبيل هذا. يف كل موضع الفرض كان مفهومه
   

تارة فرضا  أن املقدم من حيث هو مقدم، ال يتوقع فيه الوجود، وإمنا هو فرض فقط، ويتخصص بأن يكون فبني إذن
وليس معىن الفرض . احلكم موقوفه  نفسه، وتارة حقا حبسب فرض ما، أو غري ملتفت إىل أنه حق، بل منتظرحقا يف

وأما احملال فإنه إذا فرض . صحح فرضه صح ما يتلى إياه أنك فرضته بالفعل أو تفرضه يف املستقبل، بل إنه إذا
فالنهار موجود، :  وحاصل مع املقدم، إذ يقولونوأما التايل فيذكر على أنه موجود .مقدما فليس فيه إال الفرض هذا

. الفرض املفروض وهذا يدل على أن احلكم بأن النهار موجود، حاصل مع. إن كانت الشمس طالعة: ما قالوا بعد

وأما املقدم فإذ كان كونه مقدما ليس . اللزوم فيجوز بعد ذلك أن يكون على سبيل املوافقة، وأن يكون على سبيل
وذلك أنه حيث يصح الوجود يكون الفرض . اصرف، ومن الوجود يف نفسه بل مبعىن أعم من الفرضألنه موجود؛ 

. الوجود يكون الفرض حاصال، فإن دل على التخصيص دل على شيء هو بعد الفرض حاصال، وحيث ال يصح

وافقة وعى سبيل اللزوم امل إذا كان املقدم مفروضا، وهو أمر غري ممتنع، فيكون اتصال التايل به على سبيل واعلم أنه
أحدمها، : فإن يتبعه احلق فإن تصور إتباعه على وجهني. الباطل وأما إن كان باطال فقد يتبعه احلق، وقد يتبعه. معا

 واآلخر، على أن احلق يكون. احلق موجود مع وجوده، وهذا كاذب دائما وال يذهب إليه أن يكون االتباع على أن

اإلنسان غري ناطق، أي  كلما كان: اطل مفروضا، وهذا دائم الصدق، حىت أن قولناموجودا يف نفسه، مع كون الب
لكن لزومه يكون . اللزوم، فكثريا ما يكون ذلك وإما إن كان مبعىن. بالفرض، فاإلنسان ناطق، أي يف نفسه حق

وأما . نا إىل ذلكبذلك، وليس جيب أن يكون ذلك حقا يف نفسه، وقد أشر الزما على الفارض، فإنه يلزمه أن يقول
ناطقا، فكل  كلما كان كل إنسان: واعلم أنا إذا قلنا. الباطل، فإمنا يتبع على سبيل اللزوم فقط الباطل الذي يبتع

فرضنا أن ك إنسان ناط، فرضا على أنه حق يف  كلما: فكأنا قلنا. املوافقة: الفرض؛ وبالتايل: محار ناهق؛ عنينا باملقدم
ولو كان بدل . أو منتظر موقوف، فإنه يوافقه أن كل محار ناهق أو حق حبسب الفرض،نفسه، والوجود يطابقه، 
 .الالزم ضاحك، لكان الفرض يلزمه هذا التايل، ويشتركان يف أن الفرض يتبعه هذا محار ناهق، فكل إنسان

ة، إمنا تكون كلية، إذا القضية الشرطية الكلي إن: وعود اآلن فنقول. فلنتكلم اآلن على حتقيق الكلية للقضية املتصلة
وأما أنه أي األحوال تلك؟ فهي األحوال اليت . املراد فقط، بل يف األحوال كان التايل يتبع كل وضع للمقدم، ال يف

إن كان  املقدم، أو ميكن أن تفرض له، وتتبعه وتكون معه، إما بسبب حمموالت على موضوع املقدم تلزم فرض
قد ميكن أن تصدق مع صدقه، وال  ه أخرى إن مل يكن محليا، أعين املقدمات اليتمحليا، أو بسبب مقارنات مقدمات ل

وليس هذا . تسليم ما مما يوجبه وجيوزه، وإن كان يف نفسه حماال تكون حماال معه، وإن كان حماال يف نفسه، أو بسبب
 له أيضا لوازم حقا فقط؛ بل إذا كان باطال، وفرض فرضا على سبيل الوضع، فإن إذا كان املقدم ف نفسه
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اادل،  وكذلك ما يكون حبسب تسليم. تعرض، أو تفرض أن لو كان موجودا كانت تعرض له أو تلزم وعوارض
 .إن كانت الشرطية أخذت للمجادلة

   
الشرطيات املتصلة، مينع  هل إمكان إحلاق الشروط احملاله باألمور املمكنة يف املقدمات من أجزاء: يقول ولقائل أن

إنسانا، فهو حيوان؟ فهل ينهدم الكلي فيه بسبب أنك لو  كلما كان كذا: و األمور احلقه اليت تتلوها؟ كقولناكلية تل
كلما كانت هذه اثنوة وكان ال : عدمي احلس واحلركة، مل يكن حيوانا؛ أو كقولنا كلما كان كذا إنسانا وكان: قلت

الشرطيات ليس صدقها  فإن.  كاذب بسبب إحالة املقدممبتساويني كان فردا؟ فإن هذا ال جيوز أن يقال إنه ينقسم
املستعملة يف العلوم إذا استعمل القياس اخللف  وأكثر الشرطيات. صدق املقدم أو التايل؛ بل صدقها حال اللزوم

 وكذلك لو قال. مث ال يقال لكوا حمالة املقدمات والتوايل إا كاذبة. حمالة هي ذه الصفة، فإن مقدماا تكون

هذا حق، وإن كان املقدم  إنه لو كان هذا اثنوة، وكان ال ينقسم مبتساويني، لكان تكون هذه الثنوة فردا، فإن :قائل
يف الوجود، إذا فرض عليها املقدم كان التايل ال  وإن كانت حمالة. فإذن ههنا أحوال غري حمالة يف الفرض. حماال
فإنه إن فرض . و يلزمه أنه زوج؛ بل إن مل يفرض معه ما ينقض ذلكالثنوة فه ومثاله أنه ليس كلما فرض هذه. يتبعه

الفرض،  فإن كان حماال يف الوجود وكونه حماال يف الوجود ليس مينع كونه جائز. ذلك، نقض ذلك معه ما ينقض
ثنوة كلما كانت ال: ولو كان قولنا .فليس كل فرض للشيء أنه ثنوة يتبعه أنه زوج؛ بل ههنا فروض حمالة متنع ذلك

األمر كذلك، ولكان فرض املقدمات احملاالت مينع أن يكون منها  عددا يعترب به كونه جائزا له يف الوجود، لكان
 جيب أن نتذكر ما: فنقول. لكن املقدم ليس تقدميه بشرط الوجود، بل بشرط الفرض. هلا شرطية إذ ال جواز وجوٍد

األمر ال تنهدم ذا، إمنا   يف نفس األمر، وإن الكلية يف نفسقلناه إن هذا يكون حقا حبسب اإللزام، وال يكون حقا
. ال جند إذن هذه قضية كلية موجبة حبسب اإللزام فنحن: مث لقائل أن يقول. تنهدم الكلية ذا حبسب اإللزام

ال إىل املقدم يف معىن شرط اطراح الشروط اليت توجب لزوم التايل الذي  وذلك هو بأن يضاف. وجند ذلك: فنقول
فهو زوج؛  كلما كانت هذه اثنوة على النحو الذي ميكن أن تكون عليه االثنوة: بنفسه، كأنك تقول جيب لزومه

عليه، أو إلزاما للوجود الذي  وكلما كان هذا خالء على النحو الذي إذا فرض اخلالء موجودا الوجود الذي فرض
فيجب يف املتصلة أن . بعد فهوم اخلالئية، فهويناقض م ومل يكن هناك شرط. فرض عليه، أو لزم فرضه إن أمكن

 .وحنوه، وإال فال توجد كلية البتة يعترب معه زيادة على هذا املعىن

وأمثال هذه . اإللزام، ال أن تكون مأخوذة حبسب اإللزام وهذا إمنا يتشوش حيث تكون الكلية مأخوذة حبسب
 وأما القياسات املستقيمة.  يساق فيها الكالم إىل احملالإمنا هو يف القياسات اليت الكلية املأخوذة حبسب اإللزام

إلسقاط الشروط  فإذا استعملت هذه القضايا حيث خيفى عليك األمر، فاشترط يف نفسك. فمستغنية عن ذلك
إنسانا كان حيوانا، فاستشعرت معه، ومل  كلما كان هذا: فإنك إذا استعملت. الناقصة كأنك تركته على واجبه

فإن كان املقدم . مينع احلق يف نفسه، فحينئذ تسلم لك الكلية ناك شرط حمال مناقض حلكم املقدميكن مشترطا ه
 االعتبارات أمورا وقضايا صحيحة، وإن كان حماال، كانت االعتبارات ما يصح مع ذلك صحيح الوجود، كانت

 .كانت أو باطلة حقا بل تناقضه وترفعه، - ذلك احملال-احملال وتتبعه، وتعرض عنه ال أمورا ال تساله
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يبكون على  فإن اجلزئي ههنا أيضا، كما قد علمت يف احلمليات،. الكلي، فحقيق أن تعرف منه اجلزئي فإذا عرف

احلمل إذا صدق على الكل صدق  جزئي حمرف عن الكلي، وهو اجلزئي الذي يصدق معه الكلي، إذا كان: وجهني
وكذلك حال التلو يف . كاذبا، واحلكم بالكلي أيضا صادق  مل يكنفإذا حكم يف هذا املوضع باجلزئي. على البعض

و يف هذه . املقدم صدق على البعض، فيكون اتباع التايل لبعض أوضاع املقدم املتصل، إذا صدق على كل وضع
. دون الكلي معه االتباع الكلي، ويكن جزئيا حمرفا، وجزئيا ليس حمرفا عن الكلي، بل هو احلق نفسه املادة يصدق

لكن إذا . ومسلوبا عن اآلخر فمن ذلك ما حق احملمول يف مجلته أن يكون بالضرورة موجبا على بعض املوضوع
بعض احليوان إنسان،فإن بعض ما يقال له : له، مثاله قولك جرنا املوضوع طبيعة يف العقل، كان طبيعة احملمول ممكنا

 لكن احليوان إذا أخذته حيوانا. بالضرورة ليس بإنسانإنسان كما علمت، والبعض اآلخر  حيوان يقال له بالضرورة

ومنه ما احملمول . إنسانا ومل يلتفت إىل موضوعاته، وجدت طبيعة أنه حيوان حيتمل من غري إجياب وال متنع أن يكون
كذلك اجلزئي الشرطي الذي . الناس كاتب بعض: فيه ممكن باحلقيقة للموضوع يف الوجود أيضا، مثل قولك

: ومنه ما ذلك على سبيل اإلمكان، مثل قول القائل. سبيل الضرورة  حمرفة عنه، ما التلو للبعض فيه إىلجزئيته غري

هذا  واآلخر قد يكون إذا كان. الشيء حيوانا فهو إنسان، أي إذا كان ناطقا، وذلك بالضرورة قد يكون إذا كان
فيه ال يكون موافقا للتلو املقدم  ن أمره أن التايلفأما املثال األول فال يشك م. إنسانا، فهو كاتب، وذلك باإلمكان

فرمبا ظن به أنه يكون موافقا فقط؛ وال يكون الزما، لكنه قد  وأما القسم التايل. فقط؛ بل يكون مع ذلك الزما
عله جن فأما أنا كيف: فلننظر أنا إذا جعلناه الزما، فهل يعود إىل القسم األول أو ال يعود؟  .ميكننا أن جنعله الزما

حمالة، وذلك إذا كان يدل على  قد يكون قد يكون إذا كان كذا إنسانا فهو كاتب ال: الزما، فهو أنه حق أن نقول
فإذن قد يكون إذا كان هذا إنسانا، فيلزمه أن يكون . صانع ما يف النفس برقم يرقمه؛ وهذا يلزمه أنه كاتب أو أنه

 أما الوجه الذي.  إنه من وجه يرجع إليه، ومن وجه ال يرجع إليه:إىل األول، فنقول فأما أن هذا هل يعود. كاتبا

يرقم يلزمه بالضرورة أنه  فالذي. يرجع إليه فألن من الناس ما هو موجود برقم ذلك، ومنه ما ليس مبوجود كذلك
: ه أن قولناالوجه الذي ال شيبه فيه األول وال يرجع إلي وأما. كاتب والذي ال يرقم يلزمه بالضرورة أنه ليس بكاتب

وال كذلك يف األول، فإنه ليس . جاز أن يلزمه وقتا أنه يكتب، ووقت أنه ال يكتب هذا إنسان،إذا حصل موجودا،
. على سبيل املوافقة فهذا القسم اآلخر ميكن أن يوجد. كان حيوانا كان يلزمه مرة أنه إنسان ومرة أنه ليس إذا

وفيه لزوم وفيه موافقة، كما كان قد  ي فال بأس أن يصدقوميكن أن يوجد على سبيل الضرورة، وإن هو جزئ
إمنا املشكل . اللزوم غري الضرورة اليت جلهة املتصلة كما تعلمها يصدق اجلزئي مطلقا وضروريا مجيعا، وإن كان هذا

 قد يكون إذا كان كل كذا كذا، فكل: أنا كيف نقول يف بعض القضايا اجلزئية من املتصالت هنا شيء واحد، وهو

إن : فنقول. الكلي والكل يستوعب املوضوعات كلها، فكيف يكون هذا صادقا من غري أن يصدق معه. كذا كذا
وليس مستحيال أن جيعل مداوما . ويزول هذا يصدق إذا كان أمرا ما ممكنا للموضوعات ومن شأنه أن يعرض

ن كل ج د أي كل ج األمر الذي ب، فكل ه ز؛ وذلك إذا كا وحينئذ قد يكون إذا كان كل ج: فنقول. بالفرض
قد جيوز أن يكون إن كان كل : كان كل ج د األمر الذي ميكن أن يقارنه، مثاله هو ممكن أن يعرض له آ، وإذا
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وهذا غري . بالكتابة وذلك إذا كان كل واحد منهم ال حيرك اليد إال مبتدئا. حمركا باليد فكل إنسان يكتب إنسان
واحد من الناس برام أو فكل إنسان جاهل  د يكون إذا كان كل إنسان كاتبا، فالق: وكذلك إذا قلنا. مستحيل
فيكون ِلرفضنا كل إنسان كاتبا يف . وال يتفرغ إال لتعليم الكتابة وذلك إذا فرض أن كل إنسان ضعيف،. بالرماية

 في إحدى احلالنيف. يفرض فيه كل إنسان قاصرا عن تعليم صناعة أخرى، وحال ال يفرض فيه حال: الذهن حاالن

فهكذا . ختصيص الفرض واجلزئية تدل على ختصيص احلال، وهو. يلزمه شيء؛ ويف احلال األخرى يلزمه شيء أخر
    أشرنا إىل وجه حل فإذا. ميكن أن تصدق هذه القضية، وكل كلية املقدم، وإال مل يصدق

 .القضايا المنا يف إحصاء هذهالشبهة، فلنتم ك.الشبهة، فلنتم كالمنا يف إحصاء هذه القضايا هذهذه

  الفصل اخلامس

  فصل" ه"

 يف معىن الكلية السالبة يف الشرطيات

وكما أن . هذا، وهو أن ال يكون وال سلب واحد يتبعه أو يلزمه التايل وأما الكلي السالب فيجب أن نقيسه على
الشرطي  تباع بلزوم، كذلك السالبعلى اإلطالق هو الذي فيه موافقة، وأما احلقيقي فالذي فيه ا الشرطي املتصل

ليس : ما يسلب املوافقة كقولنا ليس إن كان اإلنسان موجودا فاخلالء موجود، ومنه: منهما يسلب املوافقة كقولنا
ليس إن كان اإلنسان ناطقا فاحلمار ناهق، وأراد : إن قال والفرق بينهما أن قائال. إن كان هذا إنسانا، فهو كاتب

فكذلك الكلي السالب يكون أيضا على وجهني، وإذا كان . أراد رفع املوافقة، كذب وأما إذا. رفع اللزوم، صدق
فاملوافقة املرفوعة جزء  وإن كان رفع املوافقة،. رفع اللزوم، فاللزوم املرفوع جزء من التايل من حيث هو تال الرفع

ورفع التايل . جزء من التايل من حيث هو تالاملرفوعة  وإن كان رفع املوافقة، فاملوافقة. من التايل من حيث هو تال
 واملوافقة. ويف آخر، فاملرفوع هو املوافقة. ففي موضع، املرفوع هو اللزوم. جزء منه يف كليهما رفع للتايل مع ما هو

اللزوم فهو شيء زائد  وأما. ليس إال على نفس تركيب التايل على أنه حق، وهو نفس كونه قضية على أا حق
السلب اجلزئي فقياسه قياس اإلجياب اجلزئي،  وأما. كونه قضية؛ بل هو أنه مع كونه قضية فهو الزمعلى نفس م

 .كان كل آ ب، فكل ج د قد يكون إذا كان آ ب، فج د؛ أو: كقولك

 ليس البتة إذا كان آ ب ف ه ز، ونعين به: إذا قلنا فنقول،. فلنتأمل حال الكلي الصادق يف وجهي السلب املذكور

فتارة ألن هذا . فإنه يكون املراد فيه أن كون آ ب ليس يوجد صادقا معه ه ز. سهل املوافقة، فإن تصوره ووجوده
يف نفسه يصري  فرمبا كان الكاذب. صادقا يف نفسه، فال يكون صادقا عند وضع غريه إن مل يكن الزما عنه ليس

اإلنسان ناهقا، أو غري ناهق، فاخلالء  بتة إن كانليس ال: وكقولنا. صادقا عند وضع غريه إذا كان ذلك الزما
أحدمها وهو اعول تاليا ليس بصدق موافقا لآلخر وجودا إذ ليس  فإن. وهذا رفع موافقة على اإلطالق. موجود
 وإذا كان كذلك صدق السلب واملقدم مينع صحة التايل تارة،. لزوما؛ إذ ليس يلزم عنه وال أيضا يصدق. يصدق
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فهو أسود، وأخرى وهو  ليس البتة إذا كان زيد أبيض:  صحيح الوجود وممكنه، فيصح سلبه، كقولناوهو يف نفسه
ليس البتة إن كان زيد، : فهو حيوان، أو كقولنا ليس البتة إن كان زيد ليس جبسم: يف نفسه واجب الوجود كقولنا

نسان موجودا، فاخلالء ليس مبوجود؛ ليس البتة إن كان اإل: مثل قولنا ولرفع اللزوم قسم خاص. جسما، فهو بياض
لوجود اإلنسان،  وذلك ألن هذين التاليني، وإن كانا واجبني سلبا وموافقني. زواياه مثل أربع قوائم أم املثلث ليست

 .لزوما فهذا التلو يصدق موافقة، وال يصدق. فهما غري الزمني عن وجود اإلنسان
   

فشيبه أن يظن أنّ   مادة، أي حال فرضت لوضعه مقدما مل تلزم التايل،يوجد هذا صادقا البتة حىت يكون فلننظر هل
الزما، كمن جيعل اإلنسان متحركا، فيتوصل  ألنه ميكن أن تضاف شروط جتعل التايل املسلوب التلو. هذا ال ميكن

للزوم يثبت احلق أن ال خيلو إما أن يكون ما وراء الشرط املوجب  ولكن. منه إىل أن يلزم أن اخلالء غري موجود
أن  فإن كان قد ميكن. وحيفظه على ذلك؛ أو أي شرط أحقته بالوضع للمقدم، جعل التايل الزما التايل غري الزم،

مبقدمها االستثناءات كلها كلية سالبة  تستثىن الشرائط امللزمة، فإذا استثىن إعدامها، كانت املتصلة الكلية املقرونة
مثال، ليكن . األول، فالسالبة صادقة؛ وإال فليتوصل إىل تصديقها القسمفإن كان األمر على موجب . للزوم فيه

 ه ز؛ وليكن هناك شرط أو شرائط تلزمه؛ فليكن ذلك شرطا واحدا، وهو شرط كون ح طَ ال املدقم ج د، والتايل

 ج د، وليس ح طَ، إنه كلما كان والقضية القائلة. حىت إذا كان ج د، وليس ح طَ، كان فال لزوم البتة ل ه ز. غري
ليس إذا كان ج د، وليس ج طَ، جيب أن يكون ه ز، كان : قلنا فإذا. فال لزوم البتة ألن يكون ه ز قضية صادقة

 اللزوم فإن مل يكن هكذا، بل كان إذا مل يكن ح طَ، كان الزما أيضا، وكان ال ينفك عن هذا صادقا مبعىن سلب

امللحقة اليت يلزم مما يلزم أو  وجيب أن تكون هذه الشروط. البة للزوم كاذبةفالتايل حقه اللزوم، فالس. شرط يلزم
فمن املمكن إذن أن . لزوم حمدود األسباب ميكن استثناء عدمها وملا كان قد يوجد. تلزم بفرض للمقدم على ما قلنا

  حال الرفع، حىت يكوناللزوم؛ وهذه جيب أنه يؤخذ فيها اللزوم من مجلة التايل، أي يف تكون قضيته كلية ترفع

. كذا، يلزم أن يكون كذا كذا ليس البتة إذا كان كذا: ليس البتة إذا كان كذا كذا، فكذا كذا؛ معناه: قولك فيها

 .وكذلك فاعل يف املوجبة

. يصدق سلب تلو أمر ألمر ال يتفق هلما وجود البتة، ويكون ذلك السلب كليا ومما يتشكك فيه ههنا أنه هل

هذا نباتا، فهو  ليس البتة إذا كان هذا عددا، فهو خط؛ أو ليس البتة إذا كان: قع لإلنسان أن قولناي فباحلري أن
لكنه قد مكن أن ينقض ذلك إذا جعل . صحيحة حيوان؛ أو ليس البتة إذا كانت النباتية عددا، فالنباتية فرد؛ قضايا

إن كان هذا : وذلك مثل ما يقال مصرحا به. ئذ خطاذاتية للسطح يصري حين فجعل العدد اية. هذا املقدم شيئا حمال
 ذلك اية للسطح، فهو خط؛ وكذلك إن كان هذا إنسانا، وكان مع ذلك صاهال، فهو فرس؛ عددا، وكان مع

املقدم حماال مما جيعل  وليس كون هذا. وإن كان هذا ثنائية، وكان مع ذلك غري منقسم مبتساويني، فهو عدد فرد
ولو كانت الثنائية غري منقسمة مبتساويني لكانت  لو كان اخلالء موجودا لكان بعدا،: نك تقولفإ. الشرطية كاذبة

والقضايا الشرطية املستعملة يف قياسات اخللف ذه . كان مقدمها حماال وتكون القضيتان صادقتني وإن. فردا
. املوجبة ذا السؤال يف الكليةلكنا قد أوردنا مثل ه. كون املقدم باطال جيعل القضية كاذبة الصفة، فإن ليس
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فتعرفها مما يسهل لك من قبل معرفتها  وأما السالبة اجلزئية املتصلة. واجلواب عن ذلك يسهل مأخذ اجلواب عن هذا
 .معرفتك باجلزئية املوجبة من حيث هي جزئية موجبة بالكلية السالبة من حيث هي سالبة، ومن قبل

   
. يف املنفصل جياب والسلب يف املتصل هذا املبلغ فباحلري أن نتعرف مثل ذلكبنا الكالم يف تعريف اإل وإذا بلغ

كالظاهر، وهو أن العناد املتكايفء يكون دائما  إن األمر يف كلية اإلجياب املنفصل يف االنفصال احلقيقي هو: فنقول
مثل قولنا ليس . صوراحنقق تفهيم هذه السوالب، ولنعمد إىل أعسرها ت لكن جيب علينا أن. عند كل وضع للمقدم

أنة يكون  أحدها،: إنه إمنا ال يصدق يف أحوال ثالثة: فنقول. كل آ ب، وإما أن يكون كل ج د البتة إما أن يكون
ليس البتة إما أن يكون : كقولنا كل ج د، جيتمعان بالصدق يف كل حال،: كل ى ب، وقولنا: القوالن وهو قولنا

والثاين، أن يكون القوالن مجيعا جيتمعان بالكذب يف كل حال،  .ل محار ناهقاكل إنسان ناطقا، وإما أن يكون ك
 والثالث، أن يكون أحدمها حقا. أن يكون كل إنسان ناهقا، وإما أن يكون كل محار ناطقا ليس البتة إما: كقولنا

وجا، وإما أن يكون االثنان االثنان ز ليس البتة إما أن يكون: دائما، واآلخر حماال غري معاند وال مقابل، مثل قولنا
ليس البتة إما أن يكون كل إنسان حيوانا، وإما أن يكون : قولنا كيفا؛ وهذا واجب الصدق يف كل حال؛ أو مثل

 وإن كان نقيض أحدمها، وهو. ليس يعاند أحدمها اآلخر، وال يلزم من أحدمها نقيض اآلخر فإنه. اخلالء موجودا

كذبا لكنا يلزم منه رفع   دائما، وليكن ليس صدقا الزما إياه، حىت لو كاناحملال منهما، يصدق مع عني اآلخر
وأما إن عنينا به نظري ما عنينا يف . على أن وضعه مينع وضعه هذا إن عنينا بلفظة إما إجياب عند املقدم لتاليه،. اآلخر

لوضع  تحق لذلك يف نفسه الاحلقيقية، وهو أن يكون املرتفع قد علم ارتفاعه بنفسه، أو هو مس املتصالت الغري
أن املنفصالت ال تتصور مع عناد  املقدم، فهذه السالبة تكون كاذبة يف مثل هذا الوضع من هذا القسم األخري؛ إال

ليس البتة : جانب جواز االجتماع من هذه الوجه حىت يكون قولنا وإذا كان يف األجزاء سالب فليس يعترب فيه. البتة
: آ ب، وإما أن ال يبكون شيء من ج د، قد يصدق بسبب أنه سلب لكاذب؛ هو قولنا إما أن ال يكون شيء من

ال تكون هذه  ال يكون شيء من آ ب، وإما أن ال يكون شيء من ج د؛ ألن هني قد جيتمعان معا اجتماعا إما أن
ن يصري نقيضها صادقا صادقة، مل جيب أ فإذا كانتا هاتان جائزيت االجتماع، والقضية تكون. القضية ألجله كاذبة

 .كما كان يف املوجبات
   

وذلك إلحدى العلل  .وذلك إذا كانت موجباا املقابلة هلا كاذبة. الوجه الذي عليه تتصور هذه القضايا فقد بني
كل، وإما أن يكون ال شيء، وإما أن  مث يشكل ههنا أنه هل يصدق إما أن يكون كل، وإما أن يكون. املذكورة

إما أن يكون كل آ ب، وإما أن : كيف تصدق القضية القائلة : وذلك ألنه لقائل أن يتشكك فيقول.يكون ال شيء
وكيف يتفق أن يقع . إما أن يكون ال شيء من آ ب، وإما أن ال يكون شيء من ج د :يكون كل ج د؛ أو القائلة

املوضوع، وذلك أنه كيف  ملشتركات يفإن هذا اإلشكال أكثر عرضوه إمنا هو يف ا: التعاند بني كليتني؟ فنقول هذا
ويوقف عليه ويترك القسم الثالث، وهو أنه  .إما أن يكون كل آ ب، وإما أن يكون كل آ ج: صار يصح أن يقال

هذا يف املنفصالت الاليت انفصاهلا وارد بعد املوضوع، فهون أمر  إن حوزا: فنقول أو. إما أن يكون بعض وبعض
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 وإمنا. فإن العموم قد تناول كل واحد من حاليت االنفصال. دد إما زوج، وإما فردكل ع :ظاهر متعارف، كقولك

كالمنا يف هذه القضايا  فإنه ليس: أما أوال: والذي نقوله يف جواب ذلك. يشكل يف االنفصال السابق لوضع املقدم
موجبا علينا أن نسقطه عن فقدان الصدق يف صنف منها  فال يكون. على أا صادقة، أو كاذبة، بل على أا قضايا

 علينا أيضا أن نطلب فيها الصدق احلقيقي، بل الشهرة قد تكفينا يف استدعاءها إىل وأما ثانيا، فليس. مجلة األصناف

نورد من الصادق ما كان  فليس يلزمنا ال حمالة أن. تعديدها، أعين إذا كان قد يقبل صدقها، وإن مل تكن حقيقية
فمثال ما . باحلجة، فهو أيضا من مجلة الصادقات لبديهية؛ بل إن كان مما يتبني صدقهالصدق يف صنفه موجودا با

أن القوم الذين صح عندهم وقام يف أنفسهم أن الفاعل ال يكون إال  وجد من املشهورات مطابقا هلذا الصنف،
 ن كل حركة فعلعندهم مقبول لديهم أنه إما أن تكون كل حركة فعل اهللا؛ وإما أن تكو واحدا، فإنه مشهور

ويكون مشهورا فيما . وفعله فإذا استثنوا أنه ليس كل حركة فعل العبد، أنتجوا أن كل حركة من عند اهللا. العبد
ورمبا مل تكن هذه كثرية . ال يكون شيء بفعل الناس بينهم أيضا أنه إما أن ال يكون شيء بقضاء اهللا، وإما أن

إن كل : لكن إذا قلبت إىل اإلجياب كان يكون مشهورا عندهم، كقوهلم. كليتني االشتهار، أعين اليت من سالبتني
وأما يف . واحد يكون إما أن يكون بقضاء اهللا، أو يكون كل شيء بفعل العبد؛ ال ألنه ال فاعل إال شيء إما أن

د، مثل عن كل واحد، أو موجبا لكل واح العلوم ويف الصدق احلقيقي، فإن الشيء الذي يقتضيه النوع إما مسلوبا
معينا، فإن ذلك يكون للكل، وباجلملة كل ما هو أفضل أو الزم  طلب طبيعة النار مكانا معينا، واألرض مكانا

 فإن ما كان هذا صفته، واعلم أن هذا صفته، علم يقينا صدق القضية اليت بىن. زائل للنوع مما ليس بعرض عام

متحركة إىل فوق، وإما أن  مثاله إما أن تكون كل نار. بلهأحدمها هذا الشيء، واآلخر مقا: انفصاهلا على متقابلني
. مكاا بالطبع فوق، أو تكون كل نار منها بالطبع أسفل تكون كل نار متحركة إىل أسفل؛ أي إما أن تكون كل نار

. االذي يبين على البديهة قسما ثالثا، وهو إما أن يكون بعض النار كذا، وبعضه كذ وهذا إن كان حيتمل التقسيم

ختتلف عن ذلك؛ بل يكون  القسم الثالث مستحيل إثباته يف القسمة اليت تكو ن بعد العلم، فإن طبيعة النار ال فهذا
عينه أنتج نقيض الثاين، وأيهما استثىن نقيضه أنتج  القسمان املذكوران كافيني والقضية صادقة، حىت أيهما استثىن

ولو كان يف . فيجب أن يكون ال حمالة القسم الثاين بعينه: نقولأحدمها صح أن  و إذا استثىن نقيض. عني الثاين
الذي يبىن عليه  قسم ثالث مل جيب أن يكون من رفع األول إثبات هذا الثاين، كما يكون إذا كان األصل األقسام
هالته، ال عند الذهن إثبات الثاين وحده، جل فكان حينئذ إىل قسم ثالث؛ وكان إذا رفع القسم األول ال جيبه. جمهوال

وكذلك قد جند هلذا أمثلة يف القياس . قد تكون قضية صادقة ذا الصفة فقد بان أنه. ألنه غري واجب يف نفس األمر
من النتيجة وهي  القياسات االستثنائية عن مقدمات منفصلة، إذ انتقل عن االستثناء األول إىل االستثناء الثاين من

 .ناقصة قسم
   

وإما كذا، وليس  قد يكون إما كذا: إنه كيف يصلح أن يقال: ي أن يتشكك يف أمرها، فيقالاجلزئيات فباحلر وأما
األقسام حبسب األمر املطلق مثال ثالثة، وإما  إنه رمبا كانت: فنقول. ذلك كليا دائما، إال أن يكون عنادا غري تام

إن كل مقدار إما ناقص وإما زائد : ولنااملستوفية، مثل إن األقسام يف ق فأثنان أو أقل من القَسم. حبسب وضع حال
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يستثىن منها،  ثالثة؛ فإن فرض أن كان املقدار ليس مساويا، أو استثىن من ذلك فبقيت نتيجة حيتاج أن وإما مساو
ناقصا فقط، ويكون العناد حينئذ تاما؛ إذ أيهما  فإن املقدار ذا الشرط يكون إما زائدا وإما. كانت األقسام اثنني

كل مقدار ما؛ ناقص وإما زائد مساو : فيكون إذن قولنا: فإن قال قائل . اآلخر، أو رفع أوجب لآلخرأوجب رفع
يكون إجيابه  فإن هذا حينئذ ال. إن كان ال يصدق حينئذ فهو كذاك: فنقول. دائما، إذ حينئذ ال يصدق ليس إجيابه

حال القسمة األوىل منه على أجزاء  يشتملوشيبه حينئذ أن يكون كل منفصلة . دائما؛ بل يصدق تارة وتارة يكذب
وذلك أن عند وضع نقيض قسم، وهو ممكن، يبطل صدق . اإلجياب فهو منفصلة ليس فيها انفصال كلي. فوق اثنني

 وال أيضا إجياب انفصال االثنني منهما فقط يصدق دائما؛ بل إننا يكون االنفصال. اثنني اإلجياب االنفصال أكثر من

ذلك االستثناء، إذ  فإن كان هذا االنفصال قد يصدق مع.  األجزاء يف القسمة األوىل اثنانالدائم الصدق حيث
 .االنفصال صدقه لصدق أجزاءه، فال يلزم هذا الطعن

جزئية  فإنه قد جيوز أن تشكك يف حاب التخصيص والذي تدل عليه منفصلة. ههنا أيضا أمر جزئي لكنه قد يشكل
يكون؟ فلنحل هذا الشك أوال  إن هذا كيف ميكن أن: كون إما كل وإما كل، فيقالقد ي: مؤلفة من كليتني، كقولنا

وعلى قياس ما قلنا يف املتصل، ووجه هذه احلال  إن هذا التخصيص أيضا ختصيص حال،: يف املوجبة منه فنقول
: مثاله. كثر من قسمنيوأما يف تلك فال يكون أ. أكثر مما عد يف هذه اجلزئية املخصصة أنه رمبا كانت األقسام التامة

بعض األحوال قسمني ال  لكنه قد تكون األقسام يف. املساواة والزيادة والنقصان: مناسبات املقادير هي ثالثة إن
أصغر، وذلك إذا يف الوجود مقدار ال أعظم منه مثال  فإنه قد يكون كل مقدار إما مساويا ملقدار ما وإما. ثالثة

يكون كل خط إما مساويا خلط وإما أصغر منه، كان هذا صادقا جزئيه فإن جعلته  قد. إنا: فإن قيل. كقطر العامل
العامل، أو أصغر  إما أن تكون كل اخلطوط مساويا لقطر: كذب، وهو أن تقول دائما ويف كل حال واعتبار كليا،

ا حاال ما، فال يصح فيه وأما إذا اعتربن. األحوال وأيضا قد تكون األقسام أكثر من اثنني مثال إذا أخذنا عموم. منه
فلتكن تلك احلال فرضنا أن الفاعل واحد، . اثنان أو أنقص من العدد الذي لألول إال أن يوضع من األقسام جزءان

القسم الثالث  حينئذ صحيحا أن كل فعل إما أن يكون من اهللا، أو يكون كل فعل من الناس، وال يكون فيكون
فنفس الغرض املذكور يوجب صحة هذا  .وإما بعض وبعض: م الثالث قولناأعين بالقس. حموج إىل صحة هذا الكالم

وإذا كان الفرض حقا . فعل من اهللا وإما كل فعل من الناس جزئا، أعين أنه قد يصح عند فرض ما أن يكون إما كل
 وفرق بني .حينئذ يصري كليا، فيكون هذا صحيحا بنفسه، ال عند اعتبار تلك احلال بنفسه واجبا، فإن هذا اجلزئي

جائز الوجود، ومنه  فمنه ما هو. فإن الفرض قد يكون غري موجود يف الوجود. يكون فرضا، وبني أن يكون حقا أن
فإن أنكر منكر صحة . ال يف الوضع والفرض واحلق هو الذي حصل بنفسه موجودا يف األمور،. ما هو حمال الوجود

احد فقط، فيجوز أن يوضع له فرض جائز مثل أن تفرض، يف الفاعل و لزوم التايل معتمدا إحالة الفرض، وهو أن
 إما: فحينئذ يصح لك أن تقول. مما هو نار يف ذلك الوقت عرض هلا احلركة إىل جهة واحدة وقت ما، أن كل واحد

وال يصح لك . بني اجلهتني أن تكون كل نار متصعدة أو كل نار هابطة، أو كل نار ذاهبة إىل جهة مقاطعة للمسافة
على كل واحدة من النريان جائز، وإن كان جيب هلا إذا   دائما؛ بل عند الفرض اجلائز يف نفسه، ألن محل احلركةهذا

. قد يكون كل نار إما كذا وإما كذا، أي ههنا حالة يصدق منها هذا القول فيكون. وصلت إىل موضعها السكون
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 .بدل النار مدرة أو شررة فيخرج الكلي من احلكم وإن شئت جعلت
   

القضايا أن  كله، فاعلم أنك إذا أردت أن تعترب اجلهات يف الشرطيات، كان أوىل اعتبار اجلهات هلذه وبعد هذا
وحصرها وصدقها وكذا حبسب  واعلم أنه كما مل يكن إجياب املتصلة وسلبها وإمهاهلا. يكون من املتصالت

 أجزائها ذات جهة؛ بل جيب أن تكون اجلهة لكون أجزائها؛ بل باعتبار االتصال؛ كذلك ليس كوا ذات جهة
 .لالتصال

موجود ال لزوم فيه، ومحل يف بعض األشياء بلزوم ولكن ال ضرورة فيه، ومحل ضروري،  واعلم أنه كما يكون محل
وإن . ضرورة البتة زيد كاتب، وصدقنا، كان موجودا ليس فيه: أما أمثلة ذلك يف احلمليات فإن قلنا. التلو كذلك

إن زيدا أو القمر جسم، كان ضروريا : قلنا وإن. لقمر ينكسف، كان فيه وجود وضرورة ما، ومل يكن دائماا: قلنا
وإنه ال بد من التايل عند وضع املقدم جيعل املتصل ضروريا،  .صرفا، كذلك يف املتصالت، فليس نفس اللزوم

يف مجيع  جيب أن يكون اللزوم أو املوافقة دائماوال املوافقة من غري لزوم متنع الضرورة؛ بل  .واملوافقة أبعد من ذلك
فالضروري . ومل يكن ضروريا مدة كل وضع وضع للمقدم، حىت إذا كان، يلزم كل وضع أو يوافق، ومل يكن دائما

ومع كل وضع سواء كان اتصال موافقة أو اتصال  الكلي يف اإلجياب هو أن يكون االتصال دائما ما دام الوضع،
اليت ال ضرورة فيها فهي من اليت يعترب فيها اتصال لزوم فقط وهو أن يكون  ودية الكلية اللزوميةوأما الوج. لزوم

إنسانا فهو  كلما كان هذا: كقوهلم. موجودا يف كل وضع، إال أنه ال يدوم مع دوام الوضع أو ال جيب اللزوم
وأما . املوافاة مجيعا بعد الطلوع بزمانو فإن املصري إىل املوافاة. متنفس، أو كلما طلعت الشمس فهي توايف السمت

يتشكك بتشكك أنه هل توجد كلية متصلة االتصال منها اتفاقي، مث  إذا مل يكن االتصال منها بلزوم فال يبعد أن
 غري دائم، ويشبه أن هذا ال يوجد صادقا، فإنه إن كان األمر ليس الزما عن الوضع بوجه يتفق مع كل وضع اتفاقا

هو واجب يف نفس  قة، بل عارضا، فيجوز أن ال يعرض؛ إذ ليس يلزم عروضه عن الوضع، والوال دائم املواف
يكون التايل يصح أن يوافق يف كل وضع  هذا وأما املمكن الصرف فهو أن. وأما يف اجلزئيات فسيوجد ذلك. األمر

ليس . م ممكن كلي صادقالزم فشيبه أن ال يوجد للزوم فيه حك وأما حيث االتصال. وأن ال يوافق، إذ ال موجب
 ولكن ألن ذلك الشرط ال يوجد. ممكن لإلنسان الكتابة، وقد يلزم بشرط كما قلنا وبينا فإنه. ألن املمكن ال يلزم

فيكون عند ذلك الوضع ال  فإنه من األوضاع اليت للمقدم، أوضاع يشرط فيها ما مينع ذلك اللزوم،. مع كل وضع
 .األوضاع وضوع، وهو أحدميكن أن يصري التايل الزما عن امل

 .أظهر وإذا عرفت هذا يف اإلجياب، فقد عرفت يف السلب؛ واألمر يف اجلزئيات

 املقالة السادسة

  من الفن الرابع منم اجلملة األوىل يف املنطق

  الفصل األول
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  فصل" أ"

 يف القياسات املؤلفة من الشرطية املتصلة

  يف األشكال الثالثة

ويكون ذلك على . تشتركان يف حد، أعين يف مقدم أو تال ملتصلة هي اليت تكون متصلتنيالقياسات املؤلفة من ا
. األول فإما أن يكون احلد الوسط تالياً يف أحدمها، مقدماً يف اآلخر، ويسمى الشكل.احلملية هيئة األشكال الثالثة

األوسط مقدماً يف كليهما ويسمى  وإما أن يكون. وإما أن يكون األوسط تالياً يف كليهما، ويسمى الشكل الثاين
 .وال من سالبة صغرى كرباها جزئية وال قياس من جزئيتني وال من سالبتني،. الشكل الثالث

اَ ب و ج د يدل على محلية : وقولنا. األول يف احلمليات شريطة مثل شريطة الشكل. الشكل األول من متصلتني
 .تكون من مثانية

. كلما كان اَ ب، فه ز :كلما كان اَ ب، فَج د؛ وكلما كان ج د، فه ز؛ ينتج: األول من موجبتني كليتني الضرب

 .وهو قياس كامل

ليس البتة : كلما كان اَ ب، فَج د؛ وليس البتة إذا كان ج د؛ فه ز؛ ينتج :الضرب الثاين من كليتني والكربى سالبة
 .وهو قياس كامل. كان اَ ب؛ فه ز إذا

قد : يكون إذا كان اَ ب، فج د؛ وكلما كان ج د، فه ز؛ ينتج قد: الث من موجبتني والصغرى اجلزئيةالضرب الث
،يكون إذا كان اَ ب ز وهو قياس كامل. فه. 

قد يكون إذا كان اَ ب، فَج د؛ وليس البتة إذا كان  :الضرب الرابع من اجلزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كربى
 .وهو قياس كامل. كان اَ ب، فه ز فليس كلما:  ينتجج د؛ فه ز؛

   
االثنان فرداً  كلما كان: فإنا نقول: إن هذا الشكل ال ينتج: فإن لقائل أن يقول. على هذا الشكل شكوك وقد يلزم

ثنان صادقتان، فيلزم من هذا كلما كان اال كلما كان االثنان عدداً فهو زوج، وكال املقدمتني: فهو عدد، مث نقول
ولكنها تلزم، على ما قلنا، . يف هذا أن الصغرى كاذبة يف نفسها إن السبب: فنقول. فرداً فهو زوج، وهذا خلف

النتيجة  وكذلك هذه. فرد، وكل فرد عدد، فتلزمه، ال ألنه حق يف نفسه، بل ألنه يرى باطالً من يرى أن االثنني
االثنني كلما كان فرداً يكون زوجاً  ى سبيل اإللزام إنفصادق عل. تلزمه ويكون صدقها على سبيل صدق املقدمة

وإن كان احلد . وكذلك حال كل مقدمة صغرى هذه حاهلا .شيء واحد" أن يكون حقاً"و" أن يلزمه"وليس 
 واألكرب حماالً، كان حال األكرب يف اللزوم صادقاً عليه، أي صادقاً حبسب اإللزام ال األصغر حماالً؛ واألوسط حماالً،

. واألوسط أصغر كذلك فلننتظر إذا كان الكرب موجوداً مع األوسط على سبيل االتباع دون لزوم،. ب الوجودحبس

قياساً؛ ألن ذلك ال يكون أفادنا علماً بشيء  إن مثل هذا املثال، وإن لزم عنه شيء، فاألوىل أن ال يكون: فنقول
ن مساعداً له علمنا قبل القياس أن الكرب موجود معه ملتزماً لألكرب؛ بل كا جمهول عندنا، فإن األوسط إذا مل يكن
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تبني الشيء بيان  فإن انتهى إىل موضع. ومع كل موجود أو مفروض؛ سواء التفتنا إىل األوسط أو مل تلتفت األصغر،
 .غريه، فذلك مما هو الزم عنه عند الذهن

فرداً،  كلما كان االثنان: املقدم مثل قولنالزومية غري حمالة املقدم، وأما إن كانت حمالة  وكذلك وإن كانت الصغرى
كلما كان االثنان فرداً فإن البياض  فهو عدد؛ وكلما كان االثنان عدداً، فإن البياض لون؛ فلننظر هل يفيد هذا أنه

فإنا إن جعلنا االثنني زوجاً علمنا هذا أيضاً؛ بل هذا هو : لون ليس من علمنا هذا، علمنا أن البياض: فنقول. لون
أن  فإنه جيوز. وإن كانت الصغرى اتفاقية، والكربى لزومية، فقد يظن أنه قياس مفيد. نفسه لى أنا نعلم هذا يفع

معه، فيعلم أن األكرب مع األصغر  يكون األكرب غري معلوم الوجود بالقياس إىل األصغر؛ بل إىل شيء يعلم أنه موجود
وذلك ألن ملا علمت وجود . حد ما، على سبيل تذكري ما لكن هذه اإلفادة، إىل. اآلن؛ ومل يكن قبل ذلك يعلم

وأنت مع ذلك تعلم أن األكرب موجود مع األصغر . األكرب يف نفسه، ال من القياس الوسط نفسه، علمت منه وجود
 .موجبة هذا إن كانت الكربى. شيء يف العامل، فلم يكن إدخالك األصغر مفيداً شيئاً يعتد به ومع كل

فإن كانت اتفاقية، وكان . لزومية، أو اتفاقية لبة للموافقة أو اللزوم، فال خيلو أما أن تكون موجبةوأما إن كانت سا
وال شيء من أوضاعه املمكنة يلزمه األكرب، فمن : األصغر معه، إذ قلنا املوافق ال يلزم عن وضعه شيء بشرط وضع

والكربى  انت الصغرى حماالً، واألوسط جائزاً،وإن ك. وهذا يف اللزومية ظاهر أيضاً. األصغر معه أوضاعه اشتراط
الكلي كاذباً، لست أعين كاذباً حبسب  سالبة اللزوم، فيجب أن ال يلزم األكرب عن األصغر البتة، وإال لكان السلب

األمر يف نفسه لكانت الصغرى كاذبة، إذا كان األوسط جائز  املر يف نفسه بل حبسب االلتزام، ولو اعترب حبسب
قد علمته، وأما إن كان كالمها حماالً يف اإلجياب فكذب إجياب األكرب على األوسط،  وهذا شيء. و حقاًالوجود أ

األصغر، وعلى ما  فإنه لو لزم األصغر، للزم فرض الوسط، إذا فرض معه. الكرب غري الزم البتة لألصغر كان
. الكربى سالبة املوافقة، واملوجبة اتفاقية فأما يف مجيع ذلك إن كانت. علمت، فتكون النتيجة سالبة اللزوم صادقة

. فيكون معه سلب اتصال على سبيل املوافقة حقاً. ويكون الكرب حماالً .وال شك أن األوسط يكون جائز الوجود

أو  فإن كانت األصغر حماالً، والوسط حق، يلزمه ويسلب عنه موافقة. الصغرى لزومية جائزاً وكذلك إن كانت
غري حمال التايل، أعين حبسب  بة االتفاق، واللزوم على الوجه الذي يصدق فيه حمال املقدملزومه، فالنتيجة سال

 .االلتزام
   

بأدىن سعي على  الشكل الثاين فإنه ال ينتج عن موجبتني، وعن جزئيتني، وعن كربى جزئية، وذلك ما تعرفه وأما
وأما إذا كانتا كليتني، والكربى . الشرطية ىلحكم األصول املعلومة عندك، وبأن تأخذ احلدود احلملية فتنقلها إ

وليس البتة إذا كان اَ ب فج د، فإنه ختتلف األحوال فيه حبسب كون  كلما كان ه ز فَج د،: سالبة، كقولنا
ذلك بيان شيء جمهول،  فإن كانتا مجيعاً للموافقة، فال يكون يف. وفاقيتني ولزوميتني، أو خمتلفتني يف ذلك املقدمتني

 .كون على حسب ما علمت يف الشكل األولوي

فقط،  فإن كان السلب للزوم. حال ما يلزم كونه موافقاً وغري موافق مما يلزم الشكل األول وأما املوجب فيعرف
كلما كان اإلنسان ناطقاً؛ فاحلمار : كقولنا وال مينع املوافقة، واملوجبة موجبة املوافقة، فإن القياس ال ينتج البتة،
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ليس البتة كلما كان : فإن هذا يصدق عنه أنه. زوجاً، يلزم منه أن احلمار ناهق يس البتة إذا كانت االثنوةناهق؛ ول
حيواناً، صدقت  وإن جعلت بدل كل كون االثنوة زوجاً، كون اإلنسان. ناطقاً، يلزم أن االثنوة زوج اإلنسان

مث عن جعلت كون اإلنسان حيواناً، كون  .يواناًالنتيجة، إنه كلما كان اإلنسان ناطقاً، لزم أن يكون اإلنسان ح
فإن كانت املوجبة لزومية، جتد التأليف . اإلنسان ناطقاً، فإنسان نبات اإلنسان نباتاً، صدق أنه ليس البتة إذا كان

يطة بعينه مثل شر مث تكون شريطته. اقترنت به سالبة اللزوم، أو سالبة املوافقة، وتكون النتيجة حبسبه مفيداً، سواء
الضروريتني املنعكستني حىت ينتج، كما قلنا حنن،  وجيب أن تكون سالبة ضرورية إحدى. الشكل الثاين يف احلمليات

 .واالفتراض ويتبني بالعكس واخللف. يف احلمليات

كلما كان اَ ب، فج د؛ : وهو قولنا. سالبة الضرب األول من الكليتني، والكربى. مثال بيان ذلك يف هذا الضرب
وتبني بعكس الكربى، ورده إىل ثاين . ليس البتة إذا كان ى ب، ف ه ز ليس البتة إذا كان ز ه، فج د؛ ينتجو

صادقاً، وتضيف  قد يكون إذا كان اَ ب، فه ز،: أنه كانت هذه النتيجة كاذبة، فنقيضها وهو أنه وباخللف. األول
 .فج د س كلما كان اَ ب،لي: ليس البتة إذا كان ه ز، فج د؛ ينتج: إليها

ليس : وكلما كان ه ز، فج د؛ ينتج ليس البتة إذا كان اَ ب، فج د؛: الضرب الثاين من كليتني والصغرى سالبة
الصغرى؛ مث بعكس النتيجة؛ أو باخللف، بأن يؤخذ نقيض النتيجة ويضاف  البتة إذا كان اَ ب، ف ه ز؛ تبني بعكس

 .واألحوال فيه ما قد علمت يف الضرب األول. ض الصغرىوينتج نقي إىل الكربى،

إذا كان  قد يكون إذا كان اَ ب، فج د؛ وليس البتة. جزئية موجبة صغرى؛ وكلية سالبة كربى الضرب الثالث من
ز فخ ،؛ ليس كلما كان اَ ب؛ فَج دوباخللف وتبني بعكس الكربى. ه ز. 

ب، فج د؛ وكلما كان ه د، فج  ليس كلما كان اَ. وكلية موجبة كربىمن جزئية سالبة صغرى، : الضرب الرابع
باخللف ويبني باالفتراض، بأن تعني احلال واملرة اليت كون اليت يكون  ليس كلما كان اَ ب، ف ه ز؛ ويبني: د؛ ينتج

طَ، كان ه ز؛  تة إذا كان حيكون إذا كان ح طَ، فَج د؛ وكلما كان ه ز، كان ج د؛ ينتج ليس الب فيها اَ ب، وال
فَح طَ، ينتج كلما كان اَ ب ،نضيف إليها أنه قد يكون إذا كان اَ ب حيسن أن يكون : ولقائل أن يقول. كان ه ز

إن كان املقدم من املوجب ليس مبجال، فالتايل الوسط ليس : فنقول. السوالب توايل هذه السوالب حمالة فال تنعكس
 .فالنتيجة صادقة ملقدم حماالً، ويقارن الوسط، واآلخر ال يقارنه، فال جيتمعان البتة،كان ذلك ا مبحال؛ وإن

وذلك إذا تأملت . اتصاهلا اتفاقي غي حمدود أنت أيضاً ستعلم أن استعمال القضايا املوجبة اليت. الشكل الثالث
طة الشكل الثالث يف فإن شريطة هذا الشكل بعينها مثل شري وبعد ذلك. النحو من املتأمل الذي سلف لك

 .كضروبه ستة احلمليات، وضروبه أيضاً

أنه قد يكون إذا كان ه ز، فاَ : ج د؛ ينتج من كليتني موجبتني، كلما كان ج د، فه ز؛ وكلما كان: الضرب األول
اَ ب؛ وإال فليمن ليس البتة إذا كان ه ز، ف: الشكل األول؛ أو نقول ب؛ برهانه أن تعكس الصغرى فريجع إىل

 .كلما كان ج د، فاَ ب؛ فيكون ليس البتة إذا كان ه ز، فاَ ب؛ هذا خلف :ونضيف إليه
   

ليس : فاَ ب؛ ينتج من كليتني والكربى سالبة، كلما كان ج د، فه ز؛ وليس البتة إذا كان ج د،: الثاين الضرب
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 .النتيجة إىل الكربى، فينتج نقيض الصغرى كلما كان ه ز فاَ ب؛ يبني العكس الصغرى، وباخللف، بأن تضيف

قد : قد يكون إذا كان ج د، فه ز؛ وكلما كان ج د، فاَ ب؛ ينتج: اجلزئية من موجبتني والصغرى: الضرب الثالث
 .كان ه ز، فاَ ب، ويبني بعكس الصغرى وباخللف املنتج لنقيض الصغرى يكون إذا

: فاَ ب؛ ينتج  ة، كلما كان ج د، فه ز؛ وقد يكون إذا كان ج د،من موجبتني والكربى جزئي: الرابع الضرب

 .جزئية موجبة، ويبني بعكس الكربى، مث عكس النتيجة وباخللف

كان ج د، فاَ  من موجبة كلية صغرى، وسالبة جزئية كربى، كلما كان ج د، فه ز، وليس كلما: اخلامس الضرب
ليكن احلال الذي يكون فيه ج د، : بأن نقول  يبني إال باخللف واالفتراضب؛ فليس كلما كان ه ز، فاَ ب؛ وهذا ال

كلما كان ج د، فه ز؛ وقد : البتة إذا كان ح طَ، فاَ ب؛ فنقول وليس اَ ب، هو حال كون ح طَ، فيكون ليس
،طَ ينتج يكون إذا كان ج د فَح طَ؛ وليس: فح ،إذا كان ه ز طَ، فاَ ب ؛ ينتج ليسالبتة إذا كان ح  كلما كان ه

فاَ ب ،ز. 

قد يكون إذا كان ج د، فه ز؛ وليس : كقولك من جزئية موجبة صغرى، وكلية سالبة كربى،: الضرب السادس
 .كلما كان ه ز، فاَ ب؛ ويبني بالعكس الصغرى وباخللف ليس: البتة إذا كان ج د، فاَ ب؛ ينتج

 .، والعربة يف حال املتصلة أا مطلقة أو لزومية كربىيف احلمليات وأعترب أحوال اجلهات كما

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف القياسات املؤلفة من املتصالت واملنفصالت

 فال خيلو إما أن تكون الشركة يف املقدم، وإما أن تكون. فيها املتصالت مكان الصغريات لنبدأ أوالً باللوايت يكون

األخرى والتأليفات الكائنة من  ن األقسام إما أن تكون املنفصلة أو احلقيقة أوويف كل واحد م. الشركة يف التايل
ضروب ذلك من وجبتني، مثال الذي يف . املتصل متصالت صغرى، ومنفصالت حقيقة كربى، والشركة يف تايل

أنه كلما : ؛ ينتجفج د؛ ودائماً إما أن يكون ج د، وإما أن يكون اَ ب كلما كان ه ز، أي بال شرط آخر،: كليتني
،برهانه أن املنفصلة ترجع، فتصري كان ه ز ،فال يكون اَ ب :فليس اَ ب ،الذي من  مثال. كلما كان ج د

. إن كانت املنفصلة جزئية مل تنتج وأما. املوجبتني، والصغرى جزئية، حكمها كحم هذه يف اإلنتاج، ولكن اجلزئية

فهو متحرك يف املكان، وقد يكون إما أن يكون زيد متحركاً  ماشياً،كلما كان زيد : واحلدود كذلك، تارة قولك
 كلما كان هذا مسكاً، أي بال شرط آخر؛ فهو أسود؛ وقد: وتارة كقولك. تاركاً للمشي يف املكان، وإما أن يكون

 تصدق الكلية، والثاين يكون إما أن يكون الشيء أسود، وإما أن يكون طيب الرائحة، فاألول تصدق فيه املوجبة
 .فيه السالبة الكلية

اليتة إذا كان ه ز، فج د؛ ودائما إما أن يكون ج د، وإما أن يكون اَ  ليس: ضروب ذلك واملتصلة سالبة تنعكس
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وأيضاً ليس البتة إذا كان  ليس البتة إما أن يكون ه ز، وغما أن يكون اَ ب، بل كلما كان ه ز، فاَ ب؛ :ب؛ فينتج
كلما كان ه ز، مل يكن ج د، فاَ ب؛ ينتج كلما كان ه ز،  :وهو لزومية ألنه يلزم الشرطيتني هكذا. به ز، فليس اَ 

. أيضاً ويلزمه ليس البتة إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون اَ ب، ويلزمه السالبة املنفصلة بال شرط آخر، فاَ ب؛

ألن املتصلة تنعكس فيلزم . جزئية ن كانت املنفصلةوكذلك ينتج إن كانت اجلزئية متصلة، وينتج ههنا أيضاً إ
قد يكون إذا مل يكن ه : إذا كان ج د، فليس اَ ب، ينتج عكسها كلما كان ج د، فليس ه ز أضاف إليه قد يكون

 .دائماً إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون اَ ب ز، فليس اَ ب، ويلزم
   

فهو عدد؛  كلما كان هذا زوجاً،: تج منها شيء، أعترب من هذه املوادواملنفصلة وحدها سالبة ال ين ضروب ذلك
يكون كثرة ال ينقسم مبتساويني، فتارة  وليس البتة إما أن يكون عدداً، أو يكون كثرة منقسمة مبتساويني، سوتارة أو

ني، فال ينتج وغما من سالبتني ومن جزئيت. يف اجلزئيات أظهر والعقم. يصدق إجياب كلي، وتارة يصدق سلب كلي
 فليكن أوالً. من متصلة صغرى، ومنفصالت غري حقيقة كربى، والشركة يف التايل من املتصل البتة التأليفات الكائنة

املشترك فيه من املتصل،  املنفصالت من جزء سالب وجزء موجب، والشركة يف املوجب، وال يلتفت إىل اجلزء الغري
 .فإنه ال يغري احلكم البتة

 كلما كان ه ز بال شرط آخر، فج د؛ ودائماً إما أن ال: موجبتني، وليكونان كليتني لتأليفات منضروب ذلك وا

يكون حيواناً؛ وإما أن ال يكون  ومثاله كلما كان كذا إنساناً، فهو حيوان؛ ودائماً إما أن. يكون اَ ب، وهذا ال ينتج
وظاهر من هذا كيفية حال الذي تكون متصلته . ناطقاًيكون  طائراً؛ ومرة أخرى إما أن يكون حيواناً، وإما أن ال

 وقد يكون إما. كلما كان ماشياً كان مريداً: مثاله. منفصلته جزئية مل جتب له نتيجة وكذلك إذا كانت. جزئية

 فإن إحدى. أي مريداً للسكون وأيضاً قد يكون إما مريداً وإما أن ال يكون ساكناً. مريداً وإما أن ال يكون متحركاً

 .املادتني تنتج ضد إنتاج األخرى

 .سالبة، على أي حنو كان ضروب ذلك واملتصلة

إذا كان ه ز، فج د على أي حنو كان؛ ودائماً إما أن  ليس إذا كان البتة: وأما التأليفات من كليتني فمثل قولك
أن  يس البتة أن ال يكون ه ز، وإمافإنه ل. ليس البتة إذا كان ه ز فاَ ب: اَ ب؛ ينتج يكون ج د، وإما أن ال يكون

على النحو املقول يف: ألنه يرجه إىل املتصالت هكذا. يكون اَ ب أو ليس يلزمه  كلما كان ه ز السالبة، فليس ج د
ينتج. ج د ،مل يكن: مل يكن اَ ب ،ويلزمه كلما كان ه ز ،؛ وأيضاً ليس ما أن : اَ بفاَ ب ،ليس البتة إذا كان ه ز
أيضاً على  فإن كانت املنفصلة جزئية أنتج. وكذلك إن كانت املتصلة جزئية. أن ال يكون اَ ب ن ه ز، وإمايكو

 .مثال ما أنتج يف نظريتها واملنفصلة حقيقة

 كل هذا ال يلزم له نتيجة، واحلدود كلما كان هذا عرضاً كان له حامالً مطلقاً بال :ضروب ذلك واملنفصلة سالبة

يكون له حامل وإما أن ال  تة إما أن يكون له حامل وإما أن ال يكون له جوهرا، وليس البتة إما أنشرط، وليس الب
والعقم . فإن هذه احلدود تلتزم عنها خمتلفات. فاسد يكون كل مقدار متناهياً، أي مع أن ال يشترط فيها شرط آخر

 .يف اجلزء السالب يف اجلزئيات أوضح، ولتكن الشركة
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أن ال يكون ج د، وإما أن يكون اَ ب؛ فال  كلما كان ه ز، فليس ج د؛ وإما: ليف من موجبتنيضروب ذلك والتأ
فليس هو عرضاً؛ وإما أن ال يكون حجراً، أو يكون مجاداً؛ وأيضاً إما أن ال  كلما كان هذا إنساناً،: واملواد. ينتج

 . له موادوكذلك إذا جعلت أحدمها جزئية فستجد. حجراً، أو يكون جسماً يكون

فليس جبوهر،  كلما كان هذا عرضاً،: ولنورد لذلك مثاالً واحداً. هذه ال تنتج: واملنفصلة سالبة ضروب ذلك
إما أن يكون هذا جوهراً، أو يكون  وليس البتة إما أن ال يكون هذا جوهراً، أو يكون يف موضوع؛ وليس البت

 .املقدار غري متناه بالفعل

الشركة   أن تعرف أن حكم التأليفات اليت تكون منفصالا من سالبتني، حكم هذه اليتيف هذا وأنت ال يبعد عليك
 .فيها يف جزء سالب، واجلزء اآلخر موجب

 ولنبدأ مبا تكون منفصالته. املشاكلة هلذه الضروب، والشركة يف مقدم املتصل فلتنتقل اآلن إىل امتحان الضروب

 .حقيقية
   

ز، وإما أن  كلما كان ه ز، فج د؛ ودائماً أن يكون ه:  من كليتني كقولكمن موجبتني، أما اليت ضروب ذلك
ليس دائماً إما أن يكون ج د، وإما أن  فإنه. قد يكون إذا كان ج د، فليس اَ ب، فليس اَ ب: يكون اَ ب؛ ينتج

هكذا برهان ذلك أن املنفصلة تصري. يكون اَ ب .فال يكون اَ ب ،ز ويضاف إىل األخرى على قياس .فكلما كان ه 
ما  وقد ميكن من هذا أن نستنتج نتيجة كلية بأن يؤخذ عكس نقيض املتصلة على. وينتج ما ذكر الشكل الثالث،

وهو أنه كلما مل يكن اَ ب، ف ه زن  عرف، وهو أنه ليس البتة إذا مل يكن ج د، فه ز؛ ويضاف إليه الزم املنفصلة،
. ب؛ ويلومها ليس البتة إما أن يكون ج دن وإما أن ال يكون اَ ب مل يكن ج د، مل يكن اَليس البتة إذا : ينتج

وقد . اَ ب قد يكون إذا كان ج د، فليس: املتصلة جزئية، أو املنفصلة جزئية؛ فإا حينئذ تصري وكذلك إذا كانت
 .تايل املتصل كما قيل يف اليت قبلها ة يفميكن أن يبني بالعكس املتصل حىت يرجع إىل ضروب التأليفات اليت الشرك

إذا كان ه ز، فج د؛ ودائماً إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون اَ  ليس البتة: ضروب ذلك واملتصلة سالبة منعكسة
ج د، وإما أن  البتة إذا كان ج د، فليس اَ ب؛ بل كلها كان، فاَ ب؛ فإنه ليس البتة إما أن يكون ب، ينتج ليس

وكذلك إن كانت املتصلة جزئية . التايل برهان ذلك أن املتصلة تنعكس كلية، وترجع إىل الشكة يف.  اَ بيكون
إذا كان ليس ج د؛ فه ز؛ وكلما كان ه ز، فليس اَ ب؛ فقد  قد يكون: يبني بأن جنعلها موجبة متصلة؛ وبعكسه

،يكون إذا كان ليس ج د د ؛ فليس كلما مل يكن جفليس اَ بجتعل  فإن كانت املنفصلة جزئية يبني بأن. ، فاَ ب
قد يكون إذا كان : متصلة، ونقول كلما كان ه ز، فليس ج د؛ وجتعل املنفصلة: املتصلة سالبة متصلة موجبة، فنقول

 .د فليس اَ ب؛ فليس كلما كان ج د كان اَ ب قد يكون إذا كان ليس ج: ه ز، فليس اَ ب؛ وينتج

كان ه ز، فج د؛ وليس البتة إما أن يكون ه ز، وغما أن يكون ج د؛ وهذا ال  كلما:  واملنفصلة سالبةضروب ذاك
أن يكون زوجاً،  كلما كان هذا زوجاً، فهو منقسم بعدديني متساويني؛ وليس البتة هذا إما: ألنك إذا قلت ينتج؛

متساويني، فهو عدد؛ وإن بدلت وجعلت  بعددينيكلما كان هذا منفصالً : وغما أن يكون عدداً؛ كان الصحيح أنه
 .وكذلك إذا كان ههنا جزئية .مكان العدد وجود اخلالء، فكان الصحيح هو السلب
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 .حقيقة، ولتكن الشركة يف املوجب التأليفات الكائنة على هذا املنهاج، واملنفصلة غري

ون ه ز، وإما أن ال يكون اَ ب؛ ينتج منه وجه ودائماً إما أن يك كلما كان ه ز، فج د؛: ضروب ذلك من املوجبتني
اعكس؛ بل لك  كلما كان اَ ب فج د، مث: كان ج د، فاَ ب، فه ز؛ وكلما كان ه ز، فج د؛ ينتج قد يكون إذا: ما

 .النتيجة املنفصلة جزئية وكذلك إن كانت. أن تستنتج الكلية على النحو الذي سلف لك منا ذكره

د؛ ودائماً إما أن يكون ه ز، وإما أن ال يكون اَ ب،  ليس البتة إذا كان ه ز، فج: ة سالبةضروب ذلك واملتصل
،وإما أن ال فليس البتة إذا كان ج د ،؛ وليس البتة إما أن يكون ج دمل يكن اَ ب ،؛ بل كلما كان ج ديكون  فاَ ب

ا ، تفعل ما فعلتوكذلك إن كانت املتصلة جزئية. ويبني بالعكس املتصلة. اَ ببنظري. 

فزيد يف املاء؛ وليس إما أن يكون  كلما كان يزيد يغرق،: واحلدود. ضروب ذلك واملنفصلة سالبة، هذه ال تنتج
 .يغرق، وإما أن يكون اخلالء معدوماً زيد يفرق، وإما أن ال يطري؛ وليس إما أن يكون زيد

 .زء السالبيف اجل التأليفات الكائنة على هذا املنهاج، والشركة

: ودائماً إما أن ال يكون ه ز؛ وإما أن يكون اَ ب، ينتج كلما مل يكن ه ز، كان ج د؛: ولنبدأ بضروبه من موجبتني

،وكذلك إن كانت قد يكون إذا كان ج د ،وإما أن ال يكون اَ ب ،وليس دائماَ أن يكون ج د ،فليس اَ ب 

. كلية: ه ز، فج د ينتج ما مل يكن اَ ب، مل يكن ه ز؛ وكلما مل يكنكل: إحدامها جزئية، ويبني العكس أن تقول

فليس اَ ب ،تستنتج منه الكلية على ما علمت ولك أن. وينعكس، قد يكون إذا كان ج د. 
   

؛ وإما أن يكون اَ ب ليس البتة إذا مل يكن ه ز، فج ه؛ ودائماً إما أن ال يكون ه ز،: واملتصلة سالبة ضروب ذلك
ج د، كان اَ ب؛ وليس البتة إما أن يكون ج د؛ وإما  أنه ليس البتة إذا مل يكن ج د، كان اَ ب؛ بل كلما اكن: ينتج

وكذلك ن كان أحدمها جزئية، فإنك تفعل به ما فعلت. املتصلة كلية حباهلا يبني ذلك بعكس. أن يكون اَ ب 

 .بنظريا

ولكن اجعل مكان . واملنفصلة حقيقة وأمثلة من حدود نظريته،. نتجهذا ال ي. ضروب ذلك، واملنفصلة سالبة
 .يغرق، ليس ال يغرق. قولك

 .منفصالا من سالبتني، فحكمها حكم هذه، وال يبعد عليك معرفتها وأما ضروب اليت يكون

واملنفصلة  قدم،اعتبار هذه األحوال وجنعل املتصلة مكان الكربى، ونبدأ مبا تكون الشركة يف امل فلننصرف اآلن إىل
 .حقيقة

كلما مل : د؛ وكلما كان ج ه، فاَ ب؛ ينتج دائماً إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج: ضروب ذلك من موجبتني
كلما مل : برهان ذلك أن املنفصلة تصري هكذا. ه ز؛ وغما أن يكون اَ ب يكن ه ز، كان اَ ب؛ ويلزمه إما أن يكون

املنفصلة جزئية املعلوم  واألمر يف كون. كلما ليكن ه ز، فاَ ب: ا كان ج د، فاَ ب؛ ينتجج د؛ وكلم يكن ه ز، كان
متصلة، فيكون كلما كان ج د، فليس ه ز؛ ويضاف إىل  وإن كانت املتصلة جزئية، فاجعل املنفصلة. على قياس هذا

 .قد يكون إذا مل يكن ه ز، فاَ ب: فينتج األخرى على سبيل الشكل الثالث؛

. إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وكلما كان، فاَ ب؛ وهذا ال ينتج ليس البتة: ضروب ذلك واملنفصلة سالبة
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زوجاً فهو ينقسم  ليس البتة إما أن يكون هذا الشيء خالء، وإما أن يكون زوجاً؛ وكلما كان: احلدود مثاله يف
 .واجعل بدل اخلالء زوج الزوج. مبتساويني

كان ج  إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا: من ذلك قولك دائماً: سالبة ك واملتصلةضروب ذل
فاَ ب ،؛ وأنتج: تنعكس املنفصلة إىل االتصال. دكان ج د ،؛  :كلما مل يكن ه زفاَ ب ،أنه ليس البتة إذا مل يكن ه ز

ن كانت املتصلة جزئية، فاصنع ما صنعت بنظريا، واملتصلة ب؛ وإ وكذلك إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون اَ
 .موجبة

 .على هذا املنهاج، واملنفصلة غري حقيقة، والشركة يف اجلزء املوجب التأليفات

كلما : ينتج دائماً إما أن ال يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وكلما كان ج د، فاَ ب؛: موجبتني ضروب ذلك من
كان اَ ب ،كان ه زوإما أن يكون اَ ب ،وذلك ألن املنفصلة تصري متصلة هكذا .؛ وليس البتة إما أن يكون ه ز :

فج د ،مثاله من احلدود. وإن كانت متصلة جزئية فال جتب له نتيجة .وكذلك إن كانت جزئية. كلما كان ه ز :

 وأيضاَ إذا كان. ، فهو زوج الزوجهذا زوجاً، أو يكون عدداً؛ وقد يكون إذا كان عدداً دائماً إما أن ال يكون

 .عدداً، فهو فرد الفرد

البتة إما أن ال يكون هذا غري ناطق، وإما أن يكو  ليس: واحلدود. ضروب ذلك واملنفصلة سالبة، هذه ال تنتج
 .اخلالء: مث اجعل بدل غري ناطق. حيواناً إنساناً؛ وكلما اكن إنساناً، كان

ال يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا كان ج د، فاَ ب؛  إما أندائماً : ضروب ذلك واملتصلة سالبة
ب؛ ألن املنفصلة تصري  البتة إذا كان ه ز، فاَ ب؛ بل ليس البتة إما أن ال يكون ه ز، وإما أن ال يكون اَ ليس: ينتج

وحدوده مثل اليت . جزئية فال ينتجفإن املتصلة  وكذلك إن كانت املنفصلة جزئية،. كلما اكن ه ز، فج د: هكذا
 .املوجبة، جزئية سالبة من موجبتني بعد أن تقلب اجلزئية

 .السالب التأليفات على هذا املنهاج والشركة يف اجلزء

كلما : وكلما مل يكن ج د، فاَ ب؛ ينتج دائماً إما أن يكون ه ز، وإما أن ال يكون ج د؛: ضروب ذلك من موجبتني
كلما مل يكن ه : ألن املنفصلة تصري هكذا. ال يكون ه ز، وإما أن يكون اَ ب اَ ب؛ أو ليس البتة إما أنمل يكن ه ز، ف

دائماً إما أن : احلدود مثاله يف. وإن كانت املنفصلة جزئية مل ينتج. وكذلك إن املنفصلة جزئية. يكن ج د ز، مل
 .هذا إذا مل يكن زوجاً، فهو بياض، أو فهو فرد قد يكونيكون هذا املخرب عنه عدداً، وإما أن ال يكون زوجاً؛ و

 ليس البتة إما أن يكون اإلنسان غري جسم، أو ال يكون: مثاله من احلدود. ينتج ضروب ذلك واملنفصلة سالبة، ال

 .اخلالء: مث ضع بدل غري اجلسم. متحركاً؛ وكلما كان متحركاً، فهو جسم
   

يكن ج د، فهو اَ  ما أن يكون ه ز، وإما أن ال يكون ج د؛ وليس البتة إذا ملدائماً إ: واملتصلة سالبة ضروب ذلك
؛ ينتج: واملنفصلة تصري هكذا. بفليس ج د ،؛ أو ليس إما أن ال  ليس: كلما مل يكن ه زفاَ ب ،البتة إذا مل يكن ه ز

وإما أن يكون اَ ب ،ما إذا كانت املتصلة جزئية، فال ينتجوأ. وتدبري املنفصلة إذا كانت جزئية ظاهر .يكون ه ز. 

يكن زوجاً، فهو فرد؛  تارة ليس البتة إما أن يكون خالء، وإما أن ال يكون زوجاً؛ وليس حكماً مل: وحدود ذلك
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 .يكون زوجاً، وليس كل ما مل يكن زوجاً، فهو فرد وتارة ليس البتة إما أن يكون غري منقسم مبتساويني وإما أن ال

 .فيها كربى، والشركة يف تايل املتصل  تكون املتصلةالتأليفات اليت

دائماً إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون ج د، . ذلك من موجبتني ضروب. ولنبدأ مبا تكون املنفصلة فيه حقيقية
اَ ب، أو ز، ف ليس البتة إذا كان ه: واملنفصلة يلزمها ليس البتة إذا كان ه ز، فَج د؛ ينتج. د وكلما كان اَ ب، فج

أو يكون ج د ،ا . جزئية ظاهرة تدبري املنفصلة إن كانت. ليس إما أن ال يكون ه زفإن كانت املتصلة جزئية، فإ
: قد يكون إذا كان اَ ب، وليس ه ز، وينعكس: كان اَ ب، فه ز، ويلزمها قد ال يكون إذا: تصري الصغرى، وينتج

 .س إما أن ال يكون ه ز، وإما أن يكون اَ بإذا مل يكن ه ز، فاَ ب؛ فلي قد يكون

متحركاً، وإما أن  واحلدود يف ذلك، إما تارة ليس البتة إما أن يكون. ذلك واملنفصلة سالبة، هذه ال تنتج ضروب
 .منتقالً، كان جوهراً يكون جوهراً؛ وكل ما كان ساكناً، كان جوهراً؛ وأيضاً كلما كانت

أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا كان اَ ب، فَج د؛  ماً إما أن يكون ه ز، وإمادائ: ضروب ذلك واملتصلة سالبة
 ليس البتة إذا مل يكن ه ز، فاَ ب؛ أو ليس: كلما مل يكن ه ز، كان ج د؛ فينتج :واملنفصلة تنعكس متصلة فتصري

 .البتة إما أن يكون ه ز، وإما أن يكون اَ ب، وكذلك إن كانت املنفصلة جزئية

اَ ب، فليس ه ز؛  ليس كلما كان: وكلما مل يكن ه ز، فهو ج د؛ ينتج: كانت ملنفصلة جزئية نضيف إليها إنف
كان ه ز، فاَ ب؛ فليس دائماً إما أن يكون ه ز،  قد يكون إذا: قد يكون إذا كان اَ ب، فه ز؛ وينعكس: ويلزمها

وإما أن يكون اَ ب. 

 .ملنفصلة غري حقيقية، والشركة يف اجلزء املوجبعلى هذا املنهاج وا التأليفات

مث سائر . فج د دائماً إما أن ال يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ فليس البتة إن كان ه ز،: موجبتني ضروب ذلك من
 .القول كما تعلمه

هذا . ج د، فاَ بال يكون ه ز، وإما أن يكون ج د،وكلما كان  ليس البتة إما أن: ضروب ذلك واملنفصلة سالبة
 .ال يكون ساكناً: واحلدود حدود نظريا بعد أن جنعل بدل املتحرك يف املنفصل .أيضاً ال ينتج

. إذا كان اَ ب، ف ج د دائماً إما أن ال يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة: ذلك واملتصلة سالبة ضروب

ليس البتة إذا : إذا كان ه ز، فال يكون ج د؛ وينتج  فليس البتةكلما كان ه ز، ف ج د؛: واملنفصلة تصري هكذا
فاَ ب ،ا نظري ما عمل وتدبري. كان ه ز ا اجلزئية إذا كانت هي املنفصلة ظاهر فإن كانت املتصلة فقد يعملبنظري .

بتني يف مجيع هذه ما يكون من سال وتعرف حال. وأنت تعرف من هذا احلال ما تكون الشركة فيه يف اجلزء السالب
 .األبواب

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف القياسات املؤلفة من املنفصالت
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ال خيلو إما أن يكون اَ ب، وإما : مقدمتني منا قياس البتة، ألنك إذا قلت إن املنفصالت احلقيقية ال يتألف من: نقول
وإما أن يكون ج  :ن كرر احلد األوسط فقيلد، فهذا القول إمنا يكون صدقاً إذا مل يكن قسم ثالث؛ فإ أن يكون ج

إما أن يكون اَ : واحدة والنتيجة باطلة، ألنه ينتج د، وإما أن يكون ه ز؛ فإن كان ه ز هو اَ ب، فالقضيتان قضية
 اَ ب، فههنا: هز، غري قولنا: وإن كان قلنا. يكون اَ ب، وإما أن يكون اَ ب ب، وإما أن يكون ه ز، أي إما أن

. يتألف، وال فائدة يف ذلك وإما من موجبتني ناقصيت العناد، فقد. والقضيتان املنفصلتان كالمها كاذبتان: ثالث قسم

 .وأما من سائر ذلك، فقد يتألف
   

إما أن يكون ج د،  قد يكون: أوالً هل يتألف من موجبتني، موجبيت األجزاء، وإحدامها جزئية، مثل قولنا فلننظر
ز، وإما أن يكون اَ ب؛ هكذا جيب أن يكون،  وإما أن يكون ج د، وإما أن يكون ه: ه ز؛ مث نقولوإما أن يكون 

فإن الصغرى منه مقولة . فنقول األحرى أن ال يكون هذا قياساً. بكلية حىت تكون اجلزئية باحلقيقة جزئية ليست
مل تكن هذه الفائدة   ز، وإما أن يكون اَ ب،وإن أريد أن ينتج منه، أنه قد يكون إما أن يكون ه. الكربى بالفعل يف

والوىل أن يكون القياس هو الذي يسلك بنا من  .حكماً جمهوالً حصل لنا من جهة القياس، وإن كان يلزم القياس
 .عليه ذلك لنا األعرف عندنا إىل اهول، ويكون القياس

ولسنا نراعي فيها الترتيب احلقيقي، والوالء . قيسةاأل فلنترك اآلن هذا، ولنشتغل بالتأليفات اليت هي أشبه مبذاهب
مقدم،  مث أنت تعلم أنه ال يتعني يف املنفصالت. الذي هو أوىل بالتعليم، وأحق بالتفهيم املقدم لألفضل؛ بل الترتيب

 الواحدة وال أيضاً تكون يف القرينة وال تال؛ وال يف النتيجة املنفصلة أيضاً، فال يكون إذن يف اقتراا شكل وشكل؛
 .غري صغرى وكربى، بل يكون اقتران ساذج ال

اليت لو انفردت مل يتألف منها قياس  فلنبدأ باالقترانات اليت تستعمل فيها املقدمات املنفصلة احلقيقية املوجبة،
 .وبسوالبها باملنفصالت املوجبة الغري احلقيقية،

يكون ه ز، وإما أن يكون ج د؛ وإما أن  ماً إما أندائ: والسوالب احلقيقية ضرب من موجبتني، إحدامها سالب جزء
وإما أن ال يكون اَ ب ما يصريان هكذا. إنه ينتج :فنقول. يكون ج دما أ؛ : برهامل يكن ج د ،كلما كان ه ز

. يكون اَ بأن ال  د، ال يكون اَ اَ ب،؛ فكلما كان ه ز، مل يكن اَ ب؛ فإما أن ال يكون ه ز، وإما وكلما مل يكن ج

الكلي املوجب، وهو ينتج السلب الدائم هلذا  ألنه تارة يصح االنفصال. فإذا جعلنا ذلك السلب سالبة مل ينتج
وإذا كان كذلك مل يلزمه شيء . وينتج السلب الدائم هلذا االنفصال االنفصال؛ وتارة ال يصح االنفصال املوجب،

زوجاً، وإما أن  وليس البتة إما أن يكون. ، وإما أن يكون االثنان زوجاًإما أن يكون االثنان فرداً :مثال األول. بعينه
ال يكون فرداً، يصدق من هذا أنه دائماً ليس إما  إما أن يكون االثنان فرداً، وإما أن: يصح ههنا أنه. ال يكون فرداً

 ون االثنان فرداً، وإما أن يكونإما أن ال يك: أن ال يكون فرداً، ومثال الثاين أن يكون االثنان عدداً فرداً وإما

البتة إما أن يكون االثنان  أنه ليس: ينتج. وليس البتة إما أن يكون االثنان زوجاً، وإما أن ال يكون خالء. زوجاً
 .فالعقم أظهر فإن كان فيهما جزئية،. فرداً، وإما أن ال يكون خالء

إما أن ال يكون االثنان زوجاً، وغما : إذا قلت ذلك أنكولتكن السالبة ذات املوجبتني فهي أيضاً ذه الصفة، مثال 
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صحح من هذا أنه إما أن . يكون االثنان عدداً، وإما أن يكون منقسماً مبتساويني أن يكون عدداً؛ وليس البتة إما أن
كون عدداً؛ زوجاً، وإما أن ي إما أن يكون االثنان: وأما إذ قلنا. االثنان زوجاً، أو يكون منقسماً مبتساويني يكون

خالء؛ صحح أنه ليس البتة إما أن ال يكون االثنان عدداً،  وليس البتة إما أن يكون االثنان عدداً، وإما أن يكون
 فقد ظهر من هذا أنه ال ينتج قياس فيه مقدمة منفصلة. كان ههنا جزئية، فالعقم أظهر وإذا. وإما أن يكون خالء

 .فيه  موجبة سالبة اجلزء الذي ال شركةحقيقية، إال أن تكون األخرى غري حقيقية،

جتب هلا نتيجة على وجه االنفصال  التأليفات اليت تكون من منفصلتني غري حقيقيتني، تشتركان يف جزء موجب، ال
ال يكون االثنان زوجاً، وإما أن يكون عدداً؛ وإما أن يكون االثنان  إما أن. واعترب له مثاالً ذه الصفة. املوجب البتة

أن ال يكون  يصدق من هذا أنه دائماً ليس إما أن يكون االثنان عدداً زوجاً، وإما. ال يكون فرداً ، وإما أنعدداً
أن يكون االثنان عدداً، وإما أن ينقسم  إما. إما أن ال يكون االثنان زوجاً، وإما أن يكون عدداً: مث نقول. فرداً

 .ن زوجاً، وإما أن ال يكون منقسماً مبتساوينياالثنا يصدق ههنا أنه ليس إما أن يكون. مبتساويني
   

. وإما أن يكون ج د إما أن ال يكون ه ز،: احلال يف اجلزئيات، واكنها تنتج على غري وجه االنفصال هكذا وكذلك

وإما أن ال يكون اَ ب ،فإن املقدمتني. وإما أن يكون ج د ال يكون ه ز ،وإن مل يكن . يلزمهما إن مل يكن ج د ،ج د
فقد يكون. ال يكون اَ ب ال يكون ج د ،إذا مل يكن ه ز .ال يكون ج د ،فليس إما أن. فليس كلما مل يكن ه ز 

 .جعلت إحدامها سالبة يكون ه ز، أو يكون ج د، وهذه نتيجة سالبة غري مناسبة لكيفية املقدمات، وكذلك إن

 .وتشتركان يف جزء سالب نفصالالتأليفات اليت تكون من منفصلتني غري حقيقييت اال

؟ وإما أن ال يكون ج د، وإما أن .وإما أن ال يكون ج د إما أن يكون ه ز،: مثاله. إما أن تكون موجبتني أنتجتا
قلنا فيما قبله ينتج على حسب ما. يكون اَ ب :وإما أن يكون اَ ب ،إن: برهانه. ليس دائماً إما أن يكون ه ز 

وكلما كان ج د، يكون اَ  .دائماً إن كان ج د، فيكون ه ز: متصلتني إىل الشكل الثالث هكذااملنفصلتني ترجعان 
ب .فاَ ب ،ويلزمه .فيصح من ذلك أنه قد يكون إذا كان ه ز : ،وإما أن يكون اَ ب ،ليس دائماً إما أن يكون ه ز

: قلنا ولنقتصر على مثال واحد، وهو أنا إذا. املقدمتني جزئية، فإن كان فيها سالبة مل ينتج وكذلك إن كانت إحدى

يكون االثنان زوج الزوج، أو  إما أن يكون االثنان زوجاً، وإما أن ال يكون زوج الزوج؛ وليس البتة إما أن ال
والشركة بني سالبة . والعقم يف اجلزئيات أظهر. الفرد كيفا يكون فرداً؛ لزم عنه كقابل، الذي يلزم لو وضعت بدل

 .وموجبة اجلزء يف اجلزء املوجب؛ بل تصح يف اجلزء السالب  وموجبة اجلزئنياجلزئني

 حكمها كحكم التأليفات من مقدمتني. إحدامها سالبة اجلزء، واألخرى سالبة جزء واحد التأليفات من منفصلتني

 .تشتركان يف جزء سالب

 .ات من منفصلتني تشتركان يف جزء سالبكحكم التأليف حكم مجيعها. التأليفات اليت من منفصلتني سالبيت األجزاء

  الفصل الرابع

  فصل" د"
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 يف القياسات املؤلفة من احلملية والشرطية

  يف الشكل األول، واحلملية مكان الكربى يف األشكال الثالثة

ملي للح وال خيلو إما أن تكون الشركة. خيلو إما أن يكون فيها احلملي األعظم، أو مكان األصغر هذه القياسات ال
وال حمالة أن . واحلملى مكان الكرب فلنبدأ أوالً مبا تكون الشركة فيه مع التايل،. مع تايل املقدم، أو مع مقدمة

ومن عزمنا أن حنصي القياسات املنتجة . اليت لألشكال الثالثة الشركة بني التايل واحلملي تكون على إحدى اهليئات
 .بعد أن هدينا السبيل إىل اكتساب احلدود فيهاالكتاب بذكر العقيمات  من ذي قبل، وال نطول

اإلنتاج أن يكون  إذا كان التأليف على هذه الصورة، فالشريطة يف: والتأليف على هيئة الشكل األول ضروب ذلك
كانت املتصلة موجبة، كانت النتيجة بينة اللزوم  احلملي والتايل على النسبة املذكورة يف الشكل الو للحمليات، فإن

األمرين أن اللزوم يف احلمليات مطلق، وههنا عند وضع شيء، وتكون النتيجة  إال أن الفرق بني.  احلملياتكما يف
يكن إنتاجها بيدنا،  وإن كانت املتصلة سالبة لك. شرطية تاليها نتيجة التايل واحلملية، ولو كانت وحدمها هي مقدمة

 .بل يظهر بالعكس إىل املوجبات

وكلما كان ه ز، فكل ج اَ وال جيب أن . كان ه ز، فكل ج د، وكل د اَ كلما: ةضروب ذلك واملتصلة موجب
 رمبا كانت احلملية صادقة يف نفسها، وال تصدق عند: الضروب وما أشبهها معترض، فيقول يعترض على هذه

وكل : ته؛ مث نقولقائم بذا كان بعد. كلما كان اخلالء موجوداً: مثاله أن قولك. وضع املقدم، وال جيب حينئذ قياس
فاجلواب من . فتكون اجلملية الصادقة يف قوة متناقض التايل .بعد فليس قائماً بذاته، أو ال شيء مما يقوم بذاته بعد

فإنه إن  .حنصي الكالم بالقرينة اليت يصدقان فيها معاً؛ والثاين أن الالزم عن املقدمني حق أحدمها أن لنا أن: وجهني
 .يصادق احلملية أن يكون البعد غري بعد لزوم اخللف، وإن كان التايل الكان خالء موجوداً لزم 

كلما كان ه ز، . كان ه ز، فال شيء من ج اَ فكلما. كلما كان ه ز، فكل ج د، وال شيء من د اَ: الضرب الثاين
فكلما كان ه . من د اَكلما كان ه ز، فبعض ج د، وال شيء . فبعض ج اَ فكلما كان ه ز،. فبعض ج د، وكل د اَ

 .اَ ز، فليس كل ج

 .وأربعة أخرى متصالا جزئية
   

واحلمليات كلية، وإال  إذا كانت املتصلة سالبة، فالشرط فيها أن تكون التوايل سالبة،: واملتصلة سالبة ضروب ذلك
برهان .  إذا كان ه ز، فال كل ج اَليس البتة: ينتج. د اَ ليس البتة إذا كان ه ز، فال كل ج د، وكل: مثاهلا. مل تنتج

البتة  ليس: ويلزمه. كلما كان ه ز، فكل ج اَ: ينتج. كلما كان ه ز، فكل ج د، وكل د اَ :ذلك أن املتصلة يلزمها
ليس البتة إذا كان ه ز، فال  :وأنت تعلم حال البواقي من هذا الواحد، وهي هذه. إذا كان ه ز، فليس كل ج اَ

اَشيء من ج د فال شيء من ج اَ ليس البتة إذا كان ه: ينتج. ، وكل د ،فال شيء من ج . ز ،ليس البتة إذا كان ه ز
 .ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج اَ: ينتج .د، وال شيء من د اَ

 .التأليفات على هيئة الشكل الثاين .وأربعة أخرى متصالا جزئية سالبة
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واحلملي يف إنتاجها هو الشرط الذي جيب أن يكون يف احلمليات  ط بني التايلضروب ذلك واملتصلة موجبة، والشر
 .حىت ينتج

. شيء من ج اَ فكلما كان ه ز، فليس وال. كلما كان ه ز، فكل ج د، وليس ال شيء من د اَ: األول الضرب

وكلما . ال شيء من اَ د حقفحق، وأنه  كلما كان ه ز، فج د: برهانه أن نعكس احلملية، وأيضاً برهانه أن نقول
 .ينتج، كلما كان ه ز، فال شيء من ج اَ حق. شيء من ج اَ حق كان ج د حقاَ، وال شيء من اَ د حقاَ، فال

 .ينتج كاألول وبرهانه بعكس التايل. كان ه ز، فال شيء من ج د، وكل اَ د كلما: الضرب الثاين

ويبني . ج د كلما كان ه ز، فليس كل: ينتج. ال شيء من اَ دكلما كان ه ز، فبعض ج د، و: الثالث الضرب
 .بعكس احلملية

أنه كلما كان ه ز، فحق أنه : ينتج كالثالث، وبرهانه. د كلما كان ه ز، فليس كل ج د، وكل اَ: الضرب الرابع
وكلما كان ه :  ينتج.وكلما كان حق أنه ليس كل ج د، فحق أنه ليس كل ج اَ. د ليس كل ج د، وحق أن كل اَ

،فليس كل ج اَ ز. 

 .وأربعة ضروب أخرى واملتصلة جزئية

 .الكلية سالبة، والشريطة فيها أن يتفق احلملي والثاين يف الكيف، وان تكون احلملية ضروب ذلك واملتصلة جزئية

.  إذا كان ه ز، فبعض ج اَليس البتة: ينتج .ليس البتة إذا كان ه ز، فال كل ج د، وال شيء من اَ د: الضرب األول

ليس البتة إذا : ويلزمها. كلما كان ه ز، فال شيء من ج اَ: ينتج. ج د كلما كان ه ز، فكل: ألن الشرطية يلزمها
،فبعض ج اَ كان ه ز. 

وكل اَ د ،فبعض ج د ،كاألول ينتج. الضرب الثاين ليس البتة إذا كان ه ز. 

ليس البتة إذا كان ه ز، فكل : ينتج. د  ه ز، فال شيء من ج د، وال شيء من اَليس البتة إذا كان: الضرب الثالث
 .ج اَ

 .ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج اَ: ينتج. ز، فكل ج د، وكل اَ د ليس البتة إذا كان ه: الضرب الرابع

 .على هيئة الشكل الثالث التأليفات

 .ضروب ذلك واملتصلة موجبة

 .التايل يبني بعكس. كلما كان ه ز، فبعض د اَ: ينتج. ز، فكل ج د، وكل ج اَ  كان هكلما: الضرب األول

ويبني بعكس . كان ه ز، فليس كل د اَ كلما: ينتج. كلما كان ه ز، فكل ج د، وال شيء من ج اَ: الضرب الثاين
 .التايل

 .ويبني بعكس التايلينتج كاألول، . ج د، وكل ج اَ كلما كان ه ز، فبعض: الضرب الثالث

كلما كان ه ز، فحق أن كل : ينتج كاألول، ويبني هكذا. فكل ج د، وبعض ج اَ كلما كان ه ز،: الضرب الرابع
 .اَ كلما كان ه ز، فبض د. وكلما كان ج د، وبعض ج اَ، يكون بعض د اَ. أن بعض ج اَ ج د، وحق

ويبني مبثل ما . فليس كل د اَ كلما كان ه ز،: ينتج. ل ج اَكلما كان ه ز، فكل ج د، وليس ك: الضرب اخلامس
 .بان به الرابع
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 .كاخلامس، ويبني بعكس التايل: ينتج. ج د، وال شيء من ج اَ كلما كان ه ز، فبض: الضرب السادس

 .واملتصلة جزئية وضروب ستة أخرى

 إحدامها كلية ال حمالة، أعين التايل أو ويكون ضروب ذلك واملتصلة سالبة، والشرائط أن يكون التايل سالباً،
 .احلملي

 ليس البتة إذا كان اَ ب، فال شيء: ينتج. إذا كان أَ ب، فال شيء من ج د، وكل ج ه ليس البتة: الضرب األول

 .النتيجة ويبني بعكس املتصلة إىل اإلجياب، وعكس تاليها، مث أخذ الزم. من د ه

ليس البتة إذا كان اَ ب، فكل د : ينتج . اَ ب، فال كل ج د، وال شيء من ج هليس البتة إذا كان: الضرب الثاين
 .تاليها ويبني برد املتصلة إىل اإلجياب، وعكس. ه

   
كان اَ ب، فال شيء  ليس البتة إذا: ينتج. ليس البتة إذا كان اَ ب، فال شيء من ج د، وكل ج ه: الثالث الضرب
 .تاليها ة إىل اإلجياب، وعكسويتبني برد املتصل. من د ه

ليس البتة إذا كان اَ ب، فال شيء من د  :ينتج. ليس البتة إذا كان اَ ب، فال كل ج د، وبعض ج ه: الضرب الرابع
تاليها، مث اخذ الزم النتيجة ويتبني بعكس املتصلة إىل اإلجياب، وعكس. ه. 

 . ويتبني بعكس املتصلة إىل اإلجياب مث أخذ ال زم النتيجةه، ليس البتة إذا كان اَ ب، فكل د: الضرب اخلامس

املتصلة إىل  ينتج كالثاين ويبني بعكس. البتة إذا كان اَ ب، فال كل ج د، وال شيء من ج ه ليس: الضرب السادس
 .اإلجياب، مث أخذ ال زم النتيجة

كان الكربى، ولنبدأ مبا يكون على فلنخلص أصناف االقترانات، واملتصل م .وستة ضروب أخرى واملتصلة جزئية
 .األول قياس الشكل

والتايل من النسبة ما هو الشرط يف  ضروب ذلك واملتصلة موجبة والشرائط يف أن تنتج هي أن يكون بني احلملي
 .النتيجة متصلة تاليها نتيجة احلملتني لو انفردتا إنتاج قرائن الشكل األول يف احلمليات، مث تكون

 .فكلما كان ه ز، فكل ج اَ. كان ه ز، فكل ب اَ ل ج ب، وكلماك: الضرب األول

 .فكلما كان ه ز فالشيء من ج اَ. كان ه ز، فال شيء من ب اَ كل ج ب، وكلما: الضرب الثاين

 .فكلما كان ه ز، فبعض ج اَ. ج ب، وكلما كان ه ز، فكل اَ ب بعض: الضرب الثالث

 .اَ فكلما كان ه ز، فال شيء من ج.  كان ه ز، فال شيء من ب اَج ب، وكلما بعض: الضرب الرابع

 .وأربعة ضروب أخرى واملتصالت جزئية

 .يكون الثاين جزئياً شريطته أن: ضروب ذلك واملتصلة سالبة

. فليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ج اَ. اَ كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ب: الضرب األول

 .أخذ الزم النتيجة ني بعكس املتصلة إىل اإلجياب، مثويتب

 .فليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج اَ .كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ب اَ: الضرب الثاين

. فليس البتة إذا كان ه ز، فليس كل ج اَ. كان ه ز، فليس كل ب اَ بعض ج ب، وليس البتة إذا: والضرب الثالث
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 .كذلك ويبني

فبعض ج اَ، ويبني . إذا كان ه ز فليس البتة. بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج اَ: الضرب الرابع
 .كذلك

 .جزئية وأربعة ضروب أخرى، واملتصالت

 .تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثاين

 .ياتوالشرائط بني احلملية والتايل تلك اليت يف احلمل ضروب ذلك واملتصلة موجبة،

 ويتبني. كلما كان ه ز، فال شيء من ج اَ: ينتج. وكلما كان ه ز؛ فال شيء من اَ ب كل ج د،: الضرب األول

 .العكس التايل

كذلك ويتبني بعكس احلملية، مث عكس التايل  ينتج. ال شيء من ج ب وكلما كان ه ز، فكل اَ ب: الضرب الثاين
 .والنتيجة

 ويبني بعكس: كلما كان ه ز، فليس كل ج اَ: ينتج. فال شيء. كلما كان ه زو بعض ج ب،: الضرب الثالث

 .التايل

كلما كان ه ز؛ فحق أنه : ويبني هكذا :ينتج كالثالث. كل ج ب، وكلما كان ه ز، فال كل اَ ب: الضرب الرابع
وحق أنه كل ج ب ،فال كل ج اَأنه كلما : ينتج. حقني، فال كل ج اَ وكلما كان هذا. لكل اَ ب ،كان ه ز. 

 .واملتصلة جزئية وأربعة ضروب أخرى

 .موافقاً للحملي يف الكيفية كذلك ضروب ذلك واملتصلة سالبة، والشريطة فيع أن يكون التايل جزئياً

 .ليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج اَ: ينتج. ز، فبعض اَ ب كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه: الضرب األول

 .ينتج كذلك. ب، وليس البتة إذا كان ه زن فال كل اَ ب ال شيء من ج: الثاين

 .اَ ليس البتة إذا كان ه ز، فكل ج: ينتج. البتة إذا كان ه ز، فبعض اَ ب بعض ج ب، وليس: الثالث

 .كثالث وليس البتة إذا كان ه ز، فال كل اَ ب، ينتج. ليس كال ج ب: الرابع

 .ستة جزئية املتصالت لسالبة إىل اإلجياب، وأخذ الزم النتيجة، وهلا ضروبومجيع هذه تتبني بعكس ا

 .موجبتني ضروب ذلك من: تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثالث

 .يبني بعكس احلملية. ب اَ كل ج ب، وكلما كان ه ز، فكل ج اَز فكما كان ه ز، فبعض: الضرب األول

ويبني بعكس . وكلما كان ه ز، فليس كل اَ ب. اَ ز، فال شيء من جكل ج ب، وكلما كان ه : الضرب الثاين
 .احلملية

 .احلملية ويبني بعكس. فكلما كان ه ز، فبعض ب اَ. ب، وكلما كان ه ز، فكل ج اَ بعض ج: الضرب الثالث
   

 .لتايلا ويبني بعكس: ينتج كاألول والثالث. كل ج ب، وكلما كان ه ز، فبعض ج اَ: الرابع الضرب

ويبني بأن . ز، فليس كل ب اَ كلما كان ه: ينتج. كل ج ب، وكلما كان ه ز، فليس كل ج اَ: الضرب اخلامس
وإذا كان ليس كل ج اَ، وكان كل ج ب، فليس كل  كل ج ب،: كلما كان ه ز، فليس كل ج اَ، وأيضاً: نقول
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 .ب اَ كلما كان ه زن فليس كل: ينتج. ب اَ

 .ويبني بعكس احلملية ينتج كاخلامس،. بعض ج ب، وكلما كان ه ز، فال شيء من ج اَ: سالضرب الساد

 .ضروب ذلك من سالبتني

 .فليس البتة إذا كان ه ز، فال شيء من ب اَ. إذا كان ه ز، فال كل ج اَ كل ج ب، وليس البتة: الضرب األول

 .اَ  فليس البتة إذا كان ه ز، فكل ب.كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج اَ :الثاين

 .كان ه ز، فال شيء من ب اَ فليس البتة إذا. كل ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فال شيء من ج اَ: الثالث

 .فليس البتة إذا كان ه ز، فال شيء من ب اَ. ج اَ بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فال كل: الرابع

 .فليس البتة إذا كان ه ز، فكل اَ ب، اَ. إذا كان ه زن فكل ج اَ ليس البتةكل ج ب، و: اخلامس

ومجيع هذه تبني  .فليس البتة إذا كان ه ز، فكل ب اَ. ب، وليس البتة إذا كان ه ز، فبعض ج اَ بعض ج: السادس
 .واحد برد املتصلة إىل اإلجياب، وأخذ الزم النتيجة، وبالعكس إال يف

 .تة جزئية املتصالتوكذلك ضروب س

  الفصل اخلامس

  فصل" ه"

 يف القياسات املؤلفة من احلملية الشرطية

  واحلملي فيها مشارك للمقدم يف األشكال الثالثة

 .مكان الصغرى ولنبدأ مبا يكون احلملي فيه

ه إن كانت وخاصيته أن. ال يكون حماالً التأليفات الكائنة على منهاج الشكل األول، ومن الشرط املقدم، وأن
وإن كانت . وإن كان املقدم جزئياً، فالنتيجة كلية. جزئية كلية املقدم احلملية كلية موجبة، واملقدم كلي، فالنتيجة

يكون املقدم  فيجب أن يكون املقدم جزئياً حىت ينتج نتيجة كلية املقدم، وإن كانت سالبة فيجب أن احلملية جزئية،
 .ومقدمه جزئيني، مل ينتج وإذا كان الشرطي.  كلياً حىت يصحجزئياً، وتكون النتيجة موجب املقدم

قد يكون إذا كان : ينتج. ب، وكلما كان ب اَ، فه ز كل ج: الضرب األول، والشرط أن يكون املقدم ليس مبحال
اَ، فكل  ن كل جوكلما كان ب اَ، فه ز؛ فليس البتة إذا كا. البتة إذا كان كل ج اَ، فه ز كل ج اَ، فه ز؛ وإال ليس

ههنا شك، كما عرض يف  وقد يعرض. لكن كل ج ب، فإذا كان كل ب اَ، كان كل ج اَ، هذا خلف. ج اَ
 .نظريتهما مما سلف، وحله ذلك احلل

 قد يكون إذا كان ال شيء من ج اَ، ف ه ز؛: ينتج. وكلما كان ال شيء من ب اَ، فه ز كل ج ب،: الرب الثاين

ز، فليس كلما كان ال شيء  وكلما كان ال شيء من ب اَ، ف ه. ذا كان ال شيء من ج اَ، فه زوإال فليس البتة إ
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اَ فال شيء من ج اَ، وكل ج ب هذا خلف. من ب. 

ألن بعض ب؛ فإذا  فكلما كان كل أو بعض ج اَ، فه ز؛. كل ج ب، وكلما كان بعض ب اَ، فه ز: الثالث الضرب
 .كان ج اَ، كان بعض ب اَ

كل ب اَ، فه ز؛ وكلما كان ال كل ج اَ أوالً شيء من ج اَ، فه ز؛ ألن  كل ج ب، وكلما كان ال: الضرب الرابع
 .ب ج بعض

يكون إذا كان كل ج اَ، فه ز؛ وإال  أنه قد ال: ينتج. كل ج ب، وليس البتة إذا كان كل ب اَ، فه ز: اخلامس
ز ة إذا كان كلوليس البت. فكلما كان ج اَ، فه ز اَ، فه اَ، فكل ج اَ، : ينتج. ب أنه ليس البت إذا كان كل ب

 .ترد السالبة املتصلة إىل اإلجياب، مث ترد النتيجة إىل السلب وأيضاً. وهذا خلف

ألن ج . ز فليس البتة إذا كان كل أو بعض ج اَ، فه. ب،وليس البتة إذا كان بعض ب اَ، فه ز كل ج: السادس
 .ض ببع

فليس البتة إذا كان ال شيء أوالً كل . ب اَ، فه ز كل ج ب، وليس البتة إذا كان ال شيء أوالً كل: السابع والثامن
ز ألن ج بعض. ج اَ، فه ب. 

اَ فه ز، وإال فليس البتة، وقد  كل ج ب، وقد يكون إذا كان كل ب اَ فه ز، فقد يكون إذا كان كل ج: التاسع
 .ب اَ فليس كل ج اَ، هذا خلف  ميون إذا كان ب اَ، فقد يكون إذا كان كلقلنا قد

   
اَ فه ز، وإال  كل ج ب، وقد يكون إذا كان ال شيء من ب اَ فه ز، فقد يكون إذا كان ال شيء من ج :العاشر

 من ب اَ، فليس ال شيء من يكون إذا كان ال شيء فليس البتة، وقد يكون إذا كان ال شيء من اَ ب، اَ فه ز، فقد
 .هذا خلف. ج اَ

وبالرد  ب، وليس كلما كان كل ب اَ فه، فليس كلما كان كل ج اَ ف ه ز، ويتبني باخللف كل ج: احلادي عشر
 .إىل اإلجياب

 ز، فليس كلما كان ال شيء من ج اَ ف ه ز، ويتبني كل ج ب، وليس كلما كان ال شيء من ب اَ فه: الثاين عشر

 .اإلجياب باخللف وبالرد إىل

اَ، فه ز ألنه إذا كان كل ج اَ، وحق  وكلما كان ج: ينتج. بعض ج ب،وكلما كان بعض ب اَ، فه ز: الثالث عشر
 .أن بعض جض ب، كان بعض ب اَ

ن ج ب كا ينتج كلما كان ال شيء من ج اَ، ألنه إذا. بعض ج ب، وكلما كان ال كل ب اَ، فه ز :الرابع عشر
 .وال شيء من ج اَ، كان ال كل ب اَ

ليس البتة إذا كان كل ج اَ، فه ز، : ينتج. إذا كان بعض ب اَ، فه ز بعض ج ب، وليس البتة: اخلامس عشر
 .ذلك والربهان مثل

ج اَ، فه البتة إذا كان ال شيء من  ليس: ينتج. بعض ج ب، وليس البتة إذا كان ال كل ب اَ، فه ز: السادس عشر
ز. 
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. الثاين ال تنتج من مقدم موجب كلي وتنتج من مقدم موجب جزئي التأليفات يف هذا الباب على منهاج الشكل

 فيجب أن يكون احلملي موافقاً له يف الكيف؛ وإن كان كلياً، فيجب أن خيالفه يف الكيف، فإذا كان املقدم جزئياً؛

لكنه إن . جزئياً فالنتيجة كلية قدم كلياً فالنتيجة جزئية، وإن كانوأن يكون املقدم صحيح الوجود، وإذا كان امل
وجزئيتها معاً، وإن كان جزئياً مل يكن املقدم يف النتيجة إال كلياً،  كان احلملي كلياً كانت النتيجة كلية، كلية املقدم

 .تكون املتصلة كلية املقدم سالبته ولكن جيب أن

قد يكون ال شيء من ج اَ، فه ز، وإال فليس : ينتج. ب، فه ز  شيء من اَكل ج ب، وكلما كان ال: الضرب األول
من ج اَ؛  ليس البتة إذا كان ال شيء من اَ ب، فليس شيء: ينتج. كان ال شيء من اَ ب، فه ز كلما: وقلنا. البتة

قد ميكن أن تبني و. خلف ولكن إذا كان ال شيء من اَ ب، وحق أن كل ج ب، كان ال شيء من ج اَ؛ وهذا
 .بعكس املقدم إذا كان سالباً كلياً فيعكس

من ج اَ، فه  ليس كلما كان ال شيء: ينتج. كل ج ب، وليس البتة إذا كان ال شيء من اَ ب، فه ز :الضرب الثاين
السالبة إىل اإلجياب ونربهن عليه باخللف على ذلك النحو، أو بعكس املقدم؛ أو برد. ز. 

وإال . فقد يكون إذا كان ال شيء من ج اَ، فه ز. ز ليس شيء من ج ب، كلما كان كل اَ ب، فه: الضرب الثالث
فليس البتة إذا كان كل اَ ب، فال شيء . وكلما كان كل اَ ب، فه ز. اَ، فه ز فليس البتة إذا كان ال شيء من ج

 .خلف وهذا.  شيء من ج اَ حقلكن إذا كان كل اَ ب، وليس شيء من ج ب حقاً، فال. ج اَ من

فقد ال يكون إذا كان ال شيء من : ينتج .ليس شيء من ج ب، وليس البتة إذا كان كل اَ ب، فه ز: الضرب الرابع
ز ويبني على حنو ذلك. ج اَ، فه. 

ألنه .  زاَ، فه كلما كان كل ج اَ، أو بعض ج: ينتج. كل ج ب، وكلما كان بعض اَ ب، فه ز: اخلامس الضرب
حينئذ يكون بعض اَ ب. 

 .كان كل ج اَ، أو بعض ج اَ، فه ز، ألنه حينئذ يكون بعض اَ ب ال شيء من ج ب، وكلما: الضرب السادس

. فه ز كلما كان كل ج اَ، أو بعض ج اَ: ينتج. شيء من ج ب، وكلما كان ال كل اَ ب، فه ز ال: الضرب السابع

 . اَ بألنه حينئذ يكون ال كل

. قد يكون إذا كان ال كل ج د، فه ز: ينتج. من اَ ب، فه ز بعض ج ب، وكلما كان ال شيء: الضرب الثامن

 .وبالعكس املقدم والربهان باخللف،

ليس البتة كلما كان ال كل ج اَ، : ينتج. فه ز بعض ج ب، وليس البتة إذا كن ال شيء من اَ ب،: الضرب التاسع
ز غريك لربهان باخللف هووا. فه. 

كان كل ج اَ، فه ز؛ وإال فليس  قد يكون إذا: ينتج. ليس كل ج ب، وكلما كان اَ ب، فه ز: الضرب العاشر
لكن مها مجيعاً حقان، . البتة إذا كان كل اَ ب، فال كل ج اَ كلما كان كل اَ ب، فه ز؛ فليس: وقد قلنا. البتة

 .فالسلب باطل

ال كل ج اَ، فه  ليس كلما كان: ينتج. ليس كل ج ب، وليس البتة إذا كان كل اَ ب، فه ز:  عشراحلادي الضرب
فحينئذ ليس كل ج اَ، وليس حينئذ. ز ،ألنه ينتج إذا كان كل اَ ب ز وقد ينب بالرد إىل اإلجياب. ه. 
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ز، ألنه يكون حينئذ  ما كان كل ج اَ، فهكل: ينتج. بعض ج ب، وكلما كان بعض اَ ب، فه ز: الثاين عشر الضرب

بعض اَ ب. 

ليس البتة إذا كان كل ج اَ، : ينتج. كان ال كل اَ ب، فه ز ليس كل ج ب، وليس البتة إذا: الضرب الثالث عشر
ز ألنه يكون ال. فه كل اَ ب. 

أنه كل ج ب، وليس كلما كان : ا وهومنه وأما اجلزئيات املتصلة، السالبة املقدمات، الكليتها، فلنربهن على ضرب
ز فه ،ليس كلما كان: ينتج. ال شيء من اَ ب ز وإال فكلما كان، وليس كلما كان الشيء . ال شيء من ج اَ، فه

ز فه ،فال شيء من ج اَ .من اَ ب ،وكلما كان ال شيء من. فليس كلما كان ال شيء من اَ ب ،اَ  لكن كل ج ب
 .ن ج اَب، كان ال شيء م

كان ال شيء من اَ ب، فه زن فقد يكون إذا كان ال  أنه كل ج ب، وقد يكون إذا: ولنربهن على ضروب أخرى
ز باخللف ويتبني. شيء من ج اَ، فه. 

واحلملية سالبة،  الباب وال تنتج، التأليفات من هذا الباب على منهاج الشكل الثالث، وهي أفضل قياسات هذا
 .لية املقدم دائماًوتكون النتيجة ك

 .حينئذ يكون كل ج اَ كلما كان كل ب اَ، فه زح أله: ينتج. كل ج ب، وكلما كان ج اَ، فه ز: األول الضرب

كلما كان ال شيء من ب اَن فه ز؛ ألنه : ينتج .كل ج ب، وكلما كان ال شيء من ج اَ، فه ز: الضرب الثاين
 .يكون حينئذ ال شيء من ج اَ

ألنه يكون حينئذ بعض  كلما كان كل ب اَ، فه ز؛: ينتج. كل ج ب، وكلما كان بعض ج اَ، فه ز: الثالث الضرب
 .ج اَ

كلما كان ال شيء من ب اَ، فه ز؛ ألنه يكون : ينتج. ز كل ج ب، وكلما كان ال كل ج اَ، فه: الضرب الرابع
 .حينئذ ال كل ج اَ

ب اَ، فه ز؛ ألنه  ليس البتة إذا كان كل: ينتج. بتة إذا كان كل ج اَ، فه زكل ج ب، وليس ال: اخلامس الضرب
 .يكون حينئذ كل ج اَ

ليبس البتة إذا كان ال شيء من : كان ال شيء من ج اَ، فه ز، ينتج كل ج ب، وليس البتة إذا: الضرب السادس
 .ألنه يكون حينئذ ال شيء من ج اَ ب اَ، فه ز؛

ليس البتة إذا كان كل ب اَن فه ز؛ ألنه : ينتج. ج اَ، فه ز كل ج ب، وليس البتة إذا كان بعض: الضرب السابع
 .اَ يكون حينئذ بعض ج

البتة إذا مل يكن ال شيء من ب اَ، فه  ليس: ينتج. كل ج ب، وليس البتة إذا مل يكن كل ج اَ، فه ز: الضرب الثامن
 .ز، ألنه يكون حينئذ ال كل ج اَ

ز، ألنه يكون حينئذ  قد يكون إذا كان كل ج اَ، فه: ينتج. كل ج ب، وقد يكون إذا كان كل ج اَ، فه ز :التاسع
 .كل ج اَ
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والرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر متصالا جزئية،  والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر
 .بنفسكحيتاج أن تعلمه  ونتائجها جزئية كلية املقدم،

كلما كان كل ب اَ، فه ز؛ ألنه يكون حينئذ : ينتج .بعض ج ب، وكلما كان بعض ج ب، فه ز: والسابع عشر
 .بعض ج اَ

يكون  كلما كان ال شيء من ب اَ، فه ز؛ ألنه: ينتج. ب، وكلما كان ال كل ج اَ، فه ز بعض ج: الثامن عشر
 .حينئذ ال كل ج اَ

 .ليس البتة إذا كان كل ج اَ، فه ز: ينتج. ز ب، وليس باتة إذا كان بعض ج اَ، فهبعض ج : والتاسع عشر

ليس البتة إذا كان ال شيء من ج اَ، : ينتج. إذا كان ال شيء منكل ج اَ، فه ز بعض ج ب، وليس البتة: والعشرون
فه ز. 

جزئية احلمليات، وجزئية  والعشرون؛واحلادي والعشرون، والثاين والعشرون، والثالث والعشرون، والرابع 
 .املتصالت، واملقدمات والتوايل حباهلا

 .القياسات واحلملية مكان الكربى أصناف هذه

 .أن يكون املقدم سالباً، واحلملية كلية تأليفات ذلك على منهاج الشكل األول ال تنتج إال

كلما كان ال شيء من ج اَ، فه ز؛ ألنه : ينتج. فه ز، وكل ب اَ كلما كان ال شيء من ج ب،: الضرب األول
 .من ج ب يكون حينئذ الشيء

كلما كان ج اَ، فه ز؛ ألنه يكن : ينتج .كلما كان ال شيء من ج ب، فه ز، وال شيء من ب اَ: والضرب الثاين
حينئذ ال شيء من ج ب. 

فه ز؛  ا كان ال كل أوالً شيء من ج اَ،كلم: كلما كان ال كل ج ب، فه، ز، وكل ب اَ، ينتج :الضرب الثالث
ألنه يكون حينئذ ال كل ج ب. 

كلما كان كل أو بعض ج اَ، فه ز؛ ألنه : ينتج. وال شيء من ب اَ كلما كان ال كل ج ب، فه ز،: الضرب الرابع
 .ب يكون حينئذ ال كل ج

 .والربهان مأخوذ ذلك بعينه. سالبة النتائجالضرب اخلامس والسادس والسابع والثامن متصلتها سالبة، وتنتج تلك 
   

 .مثانية أخرى، ومتصلتها جزئية، موجبة سالبة وضروب

 الثاين ال تنتج إال أن تكون احلملية كلية، ويكون املقدم مشاكالً هلا يف وأما التأليفات ذلك على منهاج الشكل

 .الكيفية

 .ز؛ ألنه حينئذ كل ج ب  كان كل ج اَ، فهكلما: ينتج. كلما كان ج ب، فه ز، وكل اَ ب: األول

ينتج كلما كان كل ج اَ، فه ز؛ ألنه حينئذ يكون ال . اَ ب كلما كان ال شيء من ج ب، فه ز، وال شيء من: الثاين
شيء من ج ب. 

 .ينتج كاألول. كلما كان بعض ج ب، فه ز، وكل اَ ب :الثالث
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 .ينتج كالثاين. ز، وال شيء من ب اَب، فه  كلما كان ال كل ج: الرابع

 .ومثانية أخرى واملتصالت جزئية سالبة وموجبة .وأربعة أخرى واملتصالت سوالب

 .الثالث تأليفات ذلك واملنهاج الشكل

شيء من ب اَ، فه ز، ألنه يكون حينئذ  كلما كان ال: ينتج. كلما كان ال شيء من ج ب، فه ز، وكل ج اَ: األول
 .من ج بال شيء 

حينئذ  كلما كان كل ب اَ، فه ز؛ ألنه يكون: ينتج. من ج ب، فه ز، وال شيء من ج اَ كلما كان ال شيء: الثاين
ال شيء من ج ب. 

كلما كان ال شيء من ب اَ، فه ز، ألنه يكون حينئذ ال  :ينتج. كلما كان ال كل ج ب، فه ز، وكل ج اَ: الثالث
كل ج ب. 

حينئذ يكون ال كل  كلما كان كل ب اَ، فه ز؛ ألنه: ينتج. كان ال كل ج ب، فه ز، والشيء من ج اَ لماك: الرابع
ج ب. 

 .ومتصالا جزئية وكلية، سالبة وموجبة ومثانية أخرى. وأربعة أخرى واملتصالت كلية سالبة

  الفصل السادس

  فصل" ز"

 يف القياس املقسم على منط األشكال الثالثة

إال أن االستقراء ال يكون احلمل فيه . ومن محليات كثرية على قياس االستقراء  ذلك القياس مؤلفة من منفصلة،فمن
إىل أن تكون  وجيوز أن تكون أجزاء القسمة ناقصة، ومع ذلك يكون االستقراء، وال يلتفت. بل تشبيهياً حقيقياً،

وأنا . االنفصال، وأجزاء القسمة تامة ياً على موضوعوهذا يكون احلمل فيه حقيق. اجلزاء املقسمة على ما ستعلم
مشتركة يف جزء، وتكون احلمليات مشتركة يف جزء، ويكون ذلك  وتكون أجزاء القسمة فيه. أمسيه القياس املقسم

 .أو على منط الشكل الثاين، أو الثالث إما على منط الشكل األول،

 أجزاء املنفصلة مشتركة يف املوضوع، ويرد االنفصال أن تكون وذلك. تأليفات ذلك على منهاج الشكل األول
 محلي مشاركاً لآلخر يف جزء هو حممول ذلك احلملي، مبايناً يف جزء هو موضوع ذلك على موضوعها، ويكون كل

 .ونتيجتها محلية احلملي، وجيب أن تكون املنفصلة موجبة، موجبة اجلزاء، واحلمليات كلية متشاة الكيف،

 .ب اَ فكل. وكل ج، و ه، وز، اَ. كل ب، إما ج، أو ز: الضرب األول

 .اَ فال شيء من ب اَ وال شيء من ج، وال ه، وال ز،. كل ب، إما ج، وإما ه، وإما ز: الثاين

 .فبعض ب اَ. ز، اَ وكل ج، و ه، و. بعض ب، إما ج ، وإما ه، وإما ز: الثالث

 .فال كل ب اَ. وال ه، وال ز، اَ إما ز، وال شيء من ج،بعض ب، وإما ج، وغما ه، و: الرابع
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 .احلملية وإن جعلت املنفصلة جزئية مل يفد يف إنتاج

 .أيضاً موجبة والشريطة فيه أن تكون املنفصلة. تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثاين

 .ال شيء من ب اَ:  ينتج.ج، أو ز وال شيء من اَ،. كل ب إما أن يكون ج، أو ه، أو ز: الضرب األول

 .ودائماً إما أن يكون اَ، ج، أو ه، أو ز. ز ال شيء من ب، ج، وال ه، وال: الضرب الثاين

 .وال شيء من اَ، ج، أو ه، أو ز. ج، أو ه، أو ز بعض ب إما أن يكون: الضرب الثالث

ت املنفصلة كربى وحفظت النسبة ومل جتعل وكذلك إن جعل. تفد يف إنتاج احلملية وإن جعلت املنفصلة جزئية، مل
 .جزئية الكربى

الشركة يف كلي، أعين أن يكون  وإما على قياس الشكل الثالث والشرط فيه أن تكون املنفصلة، كلية، وان تكون
 .وأن كان يف اآلخر، مشاركاً إياه أجزاء املنفصل أو أجزاء احلمليات كلي، مث يكون اجلزئي،

   
ألن . بعض ب، ه أن: ينتج. اَ إما أن يكون ج ب، وغما أن يكون د ب، وكل ج، وكل د، هدائم: األول الضرب

أو ج أو ب ،ليس البتة إما أن يكون اإلنسان : مثاله .فإن كانت املنفصلة سالبة مل ينتج. كل واحد من ج و د
لبتة إما أن يكون إنسان نفساً، أو ليس ا: مث، نقول. وكل فرس جسم حيواناً، أو يكون الفرس حيواناً؛ وكل إنسان

فإن . فإن جعلت املنفصلة كربى أنتج أيضاً مثل ذلك بعينه. وكل إنسان وكل فرس جسم يكون الفرس نفساً؛
يكون كل ج اَ، وكل  إما أن: ولكن ينبغي أن يكون جزء املنفصلة كليتني، مثاله. احلملية جزئية أنتج كذلك جعلت

،ه كل ج اَ، وبعض د ،ب املنفصل جزئية، فإن شاركت يف احلمليتني كلية  وإما إن كان يف جزئي.  أو باخلالفد
دائماً إما أن يكون كل ج ب، وإما أن يكون كل ج ب، وغما أن يكون : ينتج مثال الذي ال: أنتج، وإال مل ينتج

،ب بعض د ه وبعض د ،حقاً الب: فإنه ميكن أن ال يكون قولنا. وكل ج ه ،االقتران من  فيبقى. تةكل ج ب
. فبعض ب ه، ألنه يكون حينئذ كل ج ب  ب،َ?جزئيتني، ولكن يلزم منه نتيجة شرطية، أنه إن كان ال شيء من د

 .جزئية مل يفد كلية كما علمت فإن جعلت الشرطية. وكذلك إن عكست الترتيب

 ترتيب الشكل األول فالشرط فيه أن حممول واحد، فما كان وأما التأليفات من منفصلة ومحليات ال تشترك يف
ينتج كل د، ال . وكل ج ه، وكل ب ز. كل د، إما ج، وإما ب: مثاله. كليات تكون الصغرى موجبة والكربيات

 .ه، و ز؛ ال على اما ال جيتمعان فيه، بل على أنه ال خيلو منهما ختلو من

ال يكون ه، أو  أن كل د ال خيلو أن: ينتج.  شيء من ب زد إما ج، وإما ب، وال شيء من ج ه، وال فإن كان كل
 .وعلى ذلك فقس باقي املضروب. ال يكون

كل  وإما أن يكون كل ه اَ، وإما أن يكون: مث نقول. كل ج ه، وكل د ز: كقولك فإن جعلت احلمليات صغريات
اَأنه إما أن يكون إما أن يكون جض اَ، أي عندما يكون كل: ينتج. اَ ز اَ أو يكون كل.  ه فإن كان يف أجزاء . ز

أما إن كانت سالبة . منفصلة سالبة، والشرط ما ذكر فإن كانت املنفصلة سالبة، أنتجت. املنفصل اجلزئي، مل ينتج
 .األجزاء، مل ينتج

حكمه  فحينئذ ترجع إىل الشكل األول، ويكون. جيب أن تكون احلمليات فيه سوالب تنعكس: الثاين الشكل
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 .حكمها

 .باالفتراض تعرف أحواهلا مبا يلزم الصغريات من العكس أو: الشكل الثالث

 .التأليفات من محلية مكان الصغرى ومنفصلة مكان الكربى

سئل على هذا  فإن. كل ج، إما ه، وإما ز: ينتج. كل ج ب؛ ودائماً كل ب، إما ه، وإما ز: األول ترتيب الشكل
. وهذا هذيان. فرد، وإما زوج فيلزم من هذا أن كل. كل عدد إما فرد، وإما زوجكل فرد هو عدد، و: القبيل

ومثال هذا لو أن . غري مفيد، وأنه كاذب، شيئاً واحداً وليس أنه. واجلواب أن هذا ينتج، ولكن نتيجة غري مفيدة
هذا موجباً أن الضرب غري مل يكن . وكل ناطق ناِطق: فأنتج. وكل إنسان ناطق: قال مث. كل ناطق إنسان: قائالً قال

مث ال شكك أن كل  .إذ قد أخذت املقدمات سوى احملتاجات إليها. ولكن السبب فيه املقدمات، ال التأليفات .منتج
وإن اجتمعا فيه، . أخر غريمها، وهذا حمال وذلك ألنه إن خال عنهما وهو عدد، كان شيئاً. فرد إما فرد، وإما زوج

وكذلك إذا كانت الكربى جزئية، وكذلك إذا كان الصغرى . استحالة وهذا أشد. كان الفرد والزوج جمتمعني
 .الكربى سالبة كلية، أو موجبة سالبة األجزاء جزئية، وكذلك إذا كانت

 .ينتج وأما ترتيب الشكل الثاين ال

 .وأما ترتيب الشكل الثالث ينتج ما تعرفه بعكس احلملية

إذا كان  لية ومتصلة أو منفصلة، قد جيوز أن يكون مكان احلملية متصلةاملقاييس املؤلفة من احلم وأعلم أن مجيع
تلك بعينها، وإال أا تكون متصلة بدل ما  املقدم أو التايل أو أي اجلزاء كان مما يشارك فيه املتصلة وتكون النتيجة

ات تكون من إحدى اليت اشتركت يف حد بعينه، فإا يلزمها اقتران واعلم أن مجيع االقترانات. تكون محلية
. وبالعكس وإن تغري احلد املشترك فصار كلية جزئياً أو سالبة موجباً،. يف قوة املقدمة األخرى املقدمتني، ومن مقدمة

قرينة، وجتد حينئذ قرائن أخرى غري  وعليك أن جترب هذا يف قرينة. وكذلك إن بدلت مكان املقدمتني الزميهما
 .اليت أوردناها، وهي يف قوا

   
جزء غري تام،  أصناف قياسات حتدث من شرطيات تتشارك يف جزء غري تام، فمن ذلك اشتراك منفصلتني يف وأما

إما أن يكون ج د، وإما أن يكون ه  فهكذا دائماً:  إما من موجبتني-وما كان من ذلك على مشاكلة الشكل األول
يكون، أو يكون اَ. ز إما أن ب اَإما أن يكون ج  : ينتج-وكل د أو ه ،وإما أن يكون ه ب ،وإما من موجبة . د

. أن يكون ز ب دائماً إما أن يكون ج د، وغما أن يكون ه ز، وليس البتة، إما أن يكون ز اَ، وغما فهكذا: وسالبة

 .صغرامها جزئية تنتج جزئية واثنان. إما أن يكون ج د، وإما أن ال يكون ه ب، أو ه اَ: ينتج

وليس . دائماً إما أن يكون ج د، وغما أن يكون ج ه: الصورة اج الشكل الثاين فال يكون إال علىوأما على منه
،البتة إما أن يكون د ينتج محلية أنه ليس البتة ج اَ. وغما أن يكون ه. 

 .وكرباه موجبة والضرب الثاين صغراه سالبة،

صغرى ومنفصلة كربى يف حممول املقدم  اك متصلةوضربان صغرامها جزئيتان، وهو يف قوة احلمليات، ومنها اشتر
 .وموضوع االنفصال أو حمموهلما مجيعاً
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 .ذلك على منهاج الشكل األول ضروب

 .فكلما كان ج ب، فكل ه، إما د، وإما اَ. وإما اَ وكل ز، وإما د،. كلما كان ج ب، فه ز: األول

 .اَ فكلما كان ج ب، فليس البتة ز، إما د، وإما. ا د، وإما اَز، وليس البتة ز، وإم كلما كان ج ب، فه: الثاين

 .وضربان واملتصلة جزئية

وكلما كان ج . وال شيء من اَ، ب، أو د. فه، ز، أو د كلما كان ج ب،: ضروب ذلك على منهاج الشكل الثاين
 .ا كان ج ب فليس ه اَفكلم. وكل اَ، ز أو د. ب، فليس ه ز أو د كلما كان ج. ب فليس ه اَ

 .آخران جزئيتهما موجبة وضربان

 .تكون لوازم هذه وضروب أربعة ومتصالا سالبة، فعي ترجع إىل هذه، ونتائجها

وقد كنا علمنا يف هذا الباب يف بالدنا كتاباً . وقياساا فقد أدينا ما ضمناه من الكالم املختصر يف القضايا الشرطية
استخرجنا  وبعد أن كنا. أسفارنا ومفارقتنا ألسبابنا، وكأنه موجود يف البالد اليت كنا ا كبرياً مشروحاً غاب يف

منسوب إىل فاضل املتأخرين، كأنه  هذا اجلزء من العلم بقريب من مثاين عشر سنة، ووقع إلينا كتاب يف الشرطيات
نه فاسد يف تعريف حال القضايا مبلوغ به الغرض، فإ منحول عليه، فإنه غري واضح وال معتمد وال مبالغ وال

يستصحبه من القياسات، ويف وجوه الدالئل على اإلنتاج والعقم، ويف تعديد  الشرطية أنفسها، ويف كثري مما
مصنفه يعرف  وذلك ألن. فيجب أن ال يلتفت املتعلم إىل ذلك البتة، فإنه مزاغة ومضلة. األشكال الضروب يف

تتضاد الشرطيات، وكيف تتناقض  ية واجلزئية وإمهال كيف يكون، وكيفاإلجياب والسلب يف الشرطيات، والكل
ومل يعرف مجيع . واشتغل من عكس الشرطي بنوع واحد وكيف تتداخل؛ بل أضاف هذا كله إىل أجزاء املتصالت،

بني متصالت ومنفصالت، ومل يستوف مجيعها، وكثرها فوق العدد الواجب،  االقترانات؛ بل اقتصر على اقترانات
تكثري  وإمنا جيب أن يورد احلكم الكلي فيها، فيكفيه. داخلة حتت حكم واحد ذات أحكام خمتلفة نه عدد أشياءأل

مث ظن كثري من العقم . بتغري حكم أصناف حبسب تعديد إبداالت املقدم أو تال باختالف الكمية والكيفية، ال يتغري
ري من هذه العقم بأا ظاهرة اإلنتاج، ال حتتاج إىل بيان كث مث ظن يف. أنه منتج، وخصوصاً أول ما بعده يف الكتاب

بيان، بل  مث مل يصب يف إبانة كثري من املنتجات احملتاجة إىل. يف كثري من املنتجات أا عقم مث ظن. لكمال قياساا
 شكل، ومره يف التأليفات منه مرة يف مث ظن أن املنفصل يتميز فيه تال على املقدم، حىت عد. سلك سبيالً غري سديد

مث ظن يف كثري من االقترانات اليت ليس األوسط . اآلخر أخره شكل آخر، ألنه يف أحدمها قدم املشترك فيه، ويف
 قياس بسيط، ألنه يلزم منه شيء بقوة وسط واحد بعينه، وذلك يف حكم القياس املركب، ألن فيها شيئاً بعينه أنه

 .الكتاب فهذه وأشباهها وجوه زيفه يف ذلك. فالقياس البسيط وسطه واحد بعينه بال اختال

  املقالة السابعة من الفن الرابع؛ من اجلملة األوىل؛ يف املنطق

 املقالة السابعة

  من الفن الرابع، من اجلملة األوىل، يف املنطق
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  الفصل األول

  فصل" أ"

 يف تالزم املقاالت املتصلة الشرطية وتقابلها

   
املنفصالت اليت من  وأما االشتغال بتعديدها بأن تأخذ أصناف. ضايا الشرطية بوجه جمملاآلن أصناف الق فقد عددنا

املتصالت كذلك بكيفياا، وكمياا،  محليات، واليت من أخالط، واليت من جزأين، واليت من أجزاء، وأصناف
 .مانيةإا ال ختلو من أن تكون أحادية الث وجهاا، واعتبار أحوال مقدماا، وتالياا،

وبعد ذلك ال ختلو عناصرها من أحد . وبعد ذلك إما ثنائية، وإما ثالثية وتلك الثمانية إما حمصلة، وغما معدلة،
مث . هذه االعتبارات ونوعها وجوب، أو امتناع، أو مكان، وسائر ما أشبه. وتكون مطلقة أو منوعة. الثالثة العناصر

فذلك مما األوىل أن يشتغل به . باسم ها، وان يسمي كل صنفيركب بعضها مع بعض، وجيمع ما حيصل من أعداد
مع أن االشتغال بذلك وتعديده من أيسر األمور وأهوا، على كل  .من له فراغ عن احملتاج إليه، مبا ال حيتاج إليه

 إذاإنك : وأما األوىل بنا فان نشتغل باألحوال اليت لبعض هذه عند بعض فنقول. تفطن من هم به، ممن له أدىن

والتداخل، وال حاجة بنا إىل  علمت املوجبة، والسالبة، الكلية، واجلزئية؛ فقد علمت التناقض، والتضاد، وما حتته،
والذي أظن أن ذلك إمنا يكون لسبب املقدم والتايل،  .استئناف تعليمك ذلك، فإن احلال فيها كما يف احلمليات

كلما مشى زيد عاين عمراً، وكلما مشى : مناقضة، لكان قولناتاليها مناقض  ولو كانت املقدمة اليت. فذلك باطل
 .للمناقض وليس كذلك، وإن كان قد يتفق يف بعض املواضع أن تكون تلك ألزمة. عمراَ، متناقضني زيد مل يعاين

، بإحصاء أنواع كل جنس من هذه القضايا وأمر املقدم أبعد يف هذا املعىن، فلنشتغل بتعريف أحوال التالزم، لنبدأ
ولنأخذها . ونتعرف احلال يف كيفية لزوم بعضها لبعض. أغراضنا فإن ذلك أدل على. ونأخذ أجزائها حمصورات

مطلقات وممكنات فانتظره يف كتاب اللواحق، إن كنت ال ميكنك أن تقيس احلال على ما  واما أخذها. ضروريات
املدلول عليه يف كل  عد أن تفهم أوالًوعلى إنك لو اجتهدت متكنت من ذلك ب. يف نظائرها من احلمليات قيل

 .اليت تؤلف من محليتني ولنهتدئ باملتصالت، ولنمثل يف البسيطة. صنف منها، وأنه كيف يصدق

 .د كلما كان كل اَ ب، فكل ج" ا"من موجبتني كليتني 

 .كلما كان كل اَ ب، فبعض ج د" ب"من موجبتني واملقدم كلي 

 .لما كان كل اَ ب، فبعض ج دك" ج"والتايل كلي  من موجبتني

 .كل اَ ب، فبعض ج د كلما كان" د"من موجبتني جزئيتني 

 .من ج د كلما كان ال شيء من اَ ب، فال شيء" ه"من سالبتني كليتني 

 .د كلما كان ال شيء من اَ ب، فال شيء من ج" و"من سالبتني واملقدم 

 .د من اَ ب، فال شيء من جكلما كان ال شيء " ز"من سالبتني والتايل كلي 
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 .كلما كان ال كل اَ ب، فال كل ج د" ح"من سالبتني جزئيتني 

 .كلما كان كل اَ ب، فال شيء من ج د" ط"واملقدم موجب والتايل سالب  من كليتني

 .كلما كان اَ ب، فال كل ج د" ي"كلي والتايل سالب جزئي  املقدم موجب

 .كلما كان بعض اَ ب، فال شيء من ج د" ك"ب كلي والتايل سال املقدم موجب جزئي

 .كلما كان بعض اَ ب، فال كل ج د" ل"والتايل سالب جزئي  املقدم موجب جزئي

 .كلما كان ال شيء من اَ ب، فكل ج د. والتايل موجب كليتان واملقدم سالب

 . دكلما كان ال شيء من اَ ب، فبعض ج. موجب جزئي املقدم سالب كلي والتايل

 .كلما كان ال شيء من اَ ب، فبعض ج د. جزئي املقدم سالب جزئي والتايل موجب

 .كلما كان ال كل اَ ب، فكل ج د .املقدم سالب كلي والتايل موجب كلي

 .ال كل اَ ب، فبعض ج د كلما كان. املقدم سالب جزئي والتايل موجب جزئي

 .كل اَ ب، فكل ج د  إذا كانليس البتة: السوالب الكلية من موجبتني كليتني

 .ج د كلي ليس البتة إذا كان كل اَ ب، فبعض: من موجبتني واملقدم

 .ليس البتة إذا كان بعض اَ ب، فكل ج د: من موجبتني والتايل كلي

 .ليس البتة إذا كان بعض اَ ب، فبعض ج د: موجبتني جزئيتني من

 .يء من اَ ب، فال شيء من ج دليس البتة إذا كان ال ش :من سالبتني كليتني

 .ليس البتة إذا كان ال شيء من اَ ب، فال كل ج د :من سالبتني واملقدم كلي

 .البتة إذا كان ال كل اَ ب، فال شيء من ج د ليس: من سالبتني والتايل كلي

 .كان ال كل اَ ب، فال كل ج د ليس البتة إذا: من سالبتني جزئيتني

 .كان كل اَ ب، فال شيء من ج د ليس البتة إذا. ب والتايل سالبكليتان واملقدم موج
   

 .ليس البتة إذا كان كل اَ ب، فال كل ج د: موجب كلي والتايل سالب جزئي املقدم

 .د ليس البتة إذا كان بعض اَ ب، فال شيء من ج: موجب جزئي والتايل سالب كلي املقدم

 .فكل ج د ليس البتة إذا كان ال شيء من اَ ب،: يكليتان واملقدم سالب والتايل موجب كل

 .ب، فبعض ج د ليس البتة إذا كان ال شيء من اَ: املقدم سالب كلي والتايل موجب جزئي

 .ب، فكل ج د ليس البتة إذا كان ال كل اَ: املقدم سالب جزئي والتايل موجب كلي

 .ب، فبعض ج د ان ال كل اَليس البتة إذا ك: املقدم سالب جزئي والتايل موجب جزئي

 .ب، فال كل ج د ليس البتة إذا كان بعض اَ: املقدم موجب جزئي والتايل سالب جزئي

األنواع الستة عشر املوجبة الكلية ويرجع بعضها إىل  ولكل واحد من األنواع الستة عشر السالبة الكلية مالزم من
ومجيع . ري الكيفية ويفظ املقدم كما هو ويتبع بنقيض التايلالقضية حباهلا وتغ ووجه الرجوع أن حتفظ كمية. بعض
البتة إذا كان كل اَ  ليس: فقولنا. األصناف توجد مرة باتصال مطلق وتارة باتصال لزوم فتزداد لفظة اللزوم هذه
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اللزوم اَ ب فليس كل ج د ويف معىن االتصال و كلما كان كل: ب فكل ج د، وهو على املعىن األعم يف قوة قولنا
: وعلى هذا القياس قولنا. واحتفظ هذا القانون يف مجيع ذلك. يلزم أن كل ج د كلما كان اَ ب فليس: يف قوة قولنا

ليس البتة إذا : وقولنا كلما كان بعض اَ ب فليس كل ج د،: البتة إذا كان بعض اَ ب فكل ج ديف قوة قولنا ليس
ليس البتة إذا كان بعض : وقولنا. فال شيء من ج د كلما كان بعض اَ ب: كان بعض اَ ب فبعض ج د يف قوة قولنا

 .كان بعض اَ ب فليس كل ج د، وعلى هذا القياس كلما: اَ ب فكل ج د يف قوة قولنا

إنه : فنقول. وعليك أن تنقله إىل سائر األصناف. فإنا نشري إليه يف صنف واحد وأما وجه الربهان على هذا التباع
ج د، وإال  كلما كان كل اَ ب فليس كل: ليس البتة إذا كان كل اَ ب فكل ج د، صدق قولنا: قولنا إذا صدق

الكالم هو منع أن يكون هذا التايل  ومعىن هذا. ليس كلما كان كل اَ ب فليس كل ج د: صدق نقيضه وهو قولنا
ملرات يوضع فيها هذا املقدم خالياً عن حمالة وضع مرة من ا السالب الزماً لكل وضع للمقدم، فيكون هنالك ال

: قلنا فيكون حينئذ قد كان كل اَ ب ومعه كل ج د، وقد. فيكون الصادق حينئذ معه نقيضه متابعة هذا التايل إياه،

ليس البتة إذا : فإنه يلزم من قولنا وأما على سبيل رفع اللزوم،. ليس البتة إذا كان كل اَ ب فكل ج د، هذا خلف
كل اَ ب فليس يلزم أن يكون كل ج د، وإال فمن احلق أنه  اَ ب فيلزم أن يكون كل ج د، كلما كانكان كل 

 يلزم أن يكون كل ج د، فيلزم مرة عند وضع كل اَ ب أن يكون كل ج د، وهذا ليس كلما كان كل اَ ب فليس

 .حمال

باالتصال املطلق وتارة باللزوم، فإنه إذا صدق   تارةوأما الربهان على هذه السالبة تلزم املوجبة فاعترب على ما علمت
ليس البتة إذا كان كل اَ ب فليس كل ج د، صدق نقيضها : ومل يصدق قولنا كلما كان كل اَ ب فكل ج د،: قولنا

كل ج د؛ إذ  كل اَ ب موضوعة، وال يكون تاليها أن: فيجوز أن يكون قولنا. كل اَ ب فليس كل ج د أنه إذا كان
فيجب أن يوضع تاليه: وقد قلنا. يكون ليس كل ج د ،وهذا خلف أنه كلما كان كل اَ ب ،فإنا . أن كل ج د

املتصلة الكلية املتفقة يف الكم املختلفة يف الكيف  فرضنا أن ذلك جيب إما أن يصدق معه أو يلزمه، فالقضايا
 .متالزمة املتناقضة التوايل

لصحة التايل، فيكون لزوم النقائض من  صدق يف سالبها بسبب وذع املقدم مانعاًأما يف املواد اليت يكون فيها ال
 .خارج عنه فيصدق فيهما مجيعاً على أن اللزوم جزء من التايل وعلى أنه. التوايل

ليس منع صحة التايل، بل منع لزوم التايل، كان صحيحاً أو  وأما إذا كانت املواد مواد يكون الصدق يف سالبها،
 فإن كان. اللزوم جزءاً من التايل فيؤتى بنقيضه من حيث الزم فيجعل الزماً للمقدم يح، فعلى أن جيعلليس بصح

وإن كان سالب . يكون ج د كلما كان ه ز فليس يلزم أن: التايل موجباً، كان املتصل الالزم إياه على هذه الصفة
ومعناه يصح أن يفرض معه ج د، فيكون كمال . د كلما كان ه ز فليس يلزم أن ال يكون ج: التايل كان هكذا

 .جد، أي صحة يف الفرض ال يف الوجود فقط كلما كان ه ز فيصح معه فرض: القول
   

وذلك أن املوجبتني  .يتبني أيضاً خطأ يف الظن أن القضايا املتصلة املتناقضة هي اليت تواليها متناقضة ومن هذا
وذلك ألن . فيجتمعان على الكذب وال يتناقضان يكونان يف قوة املتضادين،الكليتني اللتني تاليهما متناقضتان 
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 .كلية مقابلة لألخرى بالتضاد إحدى هاتني املوجبتني يكون يف قوة سالبة

 .كان كل اَ ب فكل ج د املوجبات اجلزئية من موجبتني كليتني، قد يكون إذا

 .ج د بعضمن موجبتني والتايل جزئي، قد يكون إذا كان كل اَ ب ف

فكل ج د من موجبتني واملقدم جزئي، قد يكون إذا كان كل بعض اَ ب. 

 .موجبتني جزئيتني، قد يكون إذا كان بعض اَ ب فبعض ج د من

 .يكون إذا كان ال شيء من اَ ب فال شيء من ج د من سالبتني كليتني، قد

 .فال كل ج ديكون إذا كان ال شيء من اَ ب  من سالبتني والتايل جزئي، قد

 .إذا كان ال كل اَ ب فال شيء من ج د من سالبتني واملقدم جزئي، قد يكون

 .كل اَ ب فال كل ج د من سالبتني جزئيتني، قد يكون إذا كان ال

 .ب فال شيء من ج د كليتان واملقدم موجب والتايل سالب، قد يكون إذا كان كل اَ

 .ب فال شيء من ج د د يكون إذا كان بعض اَاملقدم موجب جزئي والتايل سالب كلي، ق

 .ب فال كل ج د املقدم موجب كلي والتايل سالب جزئي، قد يكون إذا كان كل اَ

املقدم موجب جزئي والتايل سالب جزئي، قد يكون إذا كان بعض اَ ب فال كل ج د. 

 .كل ج دف من كليتني واملقدم سالب والتايل موجب، قد يكون إذا كان ال شيء من ب

 .ج د املقدم سالب جزئي والتايل موجب كلي، قد يكون إذا كان ال كل اَ ب فكل

 .ج د املقدم سالب كلي والتايل موجب جزئي، قد يكون إذا كان ال شيء من اَ ب فبعض

 .د املقدم سالب جزئي والتايل موجب جزئي، قد يكون إذا كان ال كل اَ ب فبعض ج

 .ليس كلما كان بعض فكل.. لما كان كل فكل السوالب اجلزئية ليس ك

 .ليس كلما كان بعض فبعض.. كان كل فبعض  ليس كلما

 .كان ال كل فال شيء ليس كلما.. ليس كلما كان ال شيء فال شيء 

 .كل ليس كلما كان ال كل فال.. ليس كلما كان ال شيء فال كل 

 .ليس كلما كان كل فال كل.. ليس كلما كان كل فال شيء 

 .ليس كلما كان بعض فال كل.. فال شيء  س كلما كان بعضلي

 .ال شيء فبعض ليس كلما كان.. ليس كلما كان ال شيء فكل 

 .ليس كلما كان ال كل فبعض.. ليس كلما كان ال كل فكل 

مه كل فكل، يلز كان احلال يف تالزم هذه اجلزيئات كاحلال يف تالزم الكليات، فإن قولنا ليس كلما كان إن: فنقول
وهذا يلزمه . البتة إذا كان كل فليس كل قد يكون إذا كان كل فليس كل وإال لزمه نقيضه، وهو أنه ليس: قولنا

وعلى هذا القياس يف سائرها وبقريب من . كل فكل، هذا خلف ليس كلما كان: أنه كلما كان كل فكل، وقد قلنا
وهو أنه كلما كان كل فكل، وهذا يلزمه :  نقيضهافإن مل تلزم السالبة صدق. سالبة هذا أن هذه املوجبة تلزمها

 .قد يكون إذا كان كل فال كل، هذا خلف: البتة إذا كان كل فال كل، وقد قلنا ليس
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التايل جتعل املتصلة  إن املناقضة يف: كذب ظن القائل حال االتباع وحال اللزوم، وقد تبني أيضاً من هذا واعترب
منهما قوة موجبة مناقضة للموجبة يف التايل وقوة  لكن قوة سالبة. صدقان معاًمناقضة، فإن هاتني اجلزئيتني قد ت
 للسالبة يف التايل، فتكون موجبتان متناقضتان التايل وتصدقان معاً، وسالبتان كذلك موجبة منهما قوة سالبة مناقضة

 .وتصدقان معاً

والزمها، وإذا كذبت اجلزئية كذبت  وقد علمت فيما سلف أن الكلية إذا صدقت صدقت اجلزئية الداخلة معها
 .يراعى حال الزيادة اليت حيتاج إليها يف أمر ما اتصاله بلزوم الكلية والزمها، وال ينعكس أحد األمرين، وجيب أن

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف املقدمات الشرطية املنفصلة

  وتقابل بعضها ببعض وباملتصالت وحال التالزم فيها

 .املنفصلة لقضاياولنحص اآلن أصناف ا

 .أن يكون بعض أو كل املوجبات الكلية دائماً إما أن يكون كل اَ ب أو كل ج د، دائماَ إما

 .بعض دائما إما أن يكون كل أو بعض، دائماً إما أن يكون بعض أو

 .شيء دائماً إما أن يكون ال شيء أو ال شيء، دائما إما أن يكون ال كل أو ال

 .كل شيء أو ال كل، دائما إما أن يكون ال كل أو الدائما إما أن يكون ال 

 .دائما إما أن يكون كل أو ال شيء، دائما إما أن يكون بعض أو ال شيء

 .إما أن يكون ال كل أو كل، دائما إما أن يكون بعض أو ال كل دائما
   

 .أن يكون ال شيء أو كل، دائما إما أن يكون ال كل أو كل دائما إما

 .أو بعض، دائما إما أن يكون ال كل أو بعض كون ال شيءدائما إما أن ي

 .ليس البتة إما بعض وإما كل.. كل  السالبات الكلية ليس البتة إما كل وإما

 .وغما بعض ليس البتة إما بعض.. ليس البتة إما كل أو بعض 

 .شيء ليس البتة إما كل وإما ال.. ليس البتة إما ال شيء وإما ال شيء 

 .ليس البتة إما ال كل وإما ال كل..  شيء وإما ال كل ليس البتة إما

 .ليس البتة إما بعض وغما ال شيء.. البتة إما كل وإما ال شيء  ليس

 .ليس البتة إما بعض وإما ال كل.. وإما ال كل  ليس البتة إما كل

 .ليس البتة إما ال كل وإما كل .. ليس البتة إما ال شيء وإما كل
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 .ال كل وإما بعض ليس البتة إما..  وإما بعض ليس البتة إما ال شيء

 .إما أن يكون كل أو يكون بعض قد يكون.. املوجبات اجلزئية قد يكون إما أن يكون كل أو يكون كل 

 .أن يكون بعض أو يكون بعض قد يكون إما.. قد يكون إما أن يكون بعض أو يكون كل 

 .أن يكون ال شيء أو كل إماقد يكون .. قد يكون إما أن يكون ال شيء أو ال شيء 

 .يكون ال كل أو ال كل قد يكون إما أن.. قد يكون إما أن يكون ال كل أو ال شيء 

 .كل أو ال كل قد يكون إما أن يكون.. قد يكون إما أن يكون كل أو ال شيء 

 .ال كل قد يكون إما أن يكون بعض أو.. قد يكون إما أن يكون بعض أو ال شيء 

 .بعض قد يكون إما أن يكون ال شيء أو.. يكون ال شيء أو كل قد يكون إما أن 

 .بعض قد يكون إما أن يكون ال كل أو.. قد يكون إما أن يكون ال كل أو كل 

 .بعض ليس دائماً إما كل وإما.. السالبات اجلزئية ليس دائماً إما كل وإما كل 

 .ليس دائماً إما بعض وإما بعض.. ليس دائماً إما بعض وإما كل 

 .ليس دائماً إما ال شيء وإما ال كل.. إما ال شيء وإما ال شيء  ليس دائماً

 .ليس دائماً إما ال كل وإما ال كل.. وإما ال شيء  ليس دائماً إما كل

 .ليس دائماً إما كل وإما ال كل .. ليس دائماً إما كل وإما ال شيء

 .إما ال كلإما بعض و ليس دائماً.. ليس دائماً إما بعض وإما ال شيء 

 .وإما بعض ليس دائماً إما ال شيء.. ليس دائماً إما ال شيء وإما كل 

 .بعض ليس دائماً إما ال كل وإما.. ليس دائماً إما ال كل وإما كل 

املنفصالت احلقيقية املوجبة، املوجبة  أما: وإذا أحصينا هذا فلنتكلم أوالً على تالزم املنفصالت واملتصالت، فنقول
جزئي املنفصلة فيه مقدماً، وعني تاليه تالياً، أيهما كان مقدماً من  يلزمها من املتصالت ما يكون نقيض أحداجلزاء، ف

يكون كل ج د،  دائماً إما أن يكون كل اَ ب وإما أن: مثاله إذا قلنا. كانا متفقني يف الكم والكيف املنفصل إذا
ولنربهن على أحد الالزمني، فإن . ب كن كل ج د فكل اَفيلزمها كلما مل يكن كل اَ ب فكل ج د، وكلما مل ي

املنفصلة املذكورة هذه القضية املتصلة، ال متصلة فقط، بل متصلة  إنه يلزم القضية: األمر يف كليهما واحد فنقول
دق يص وهذا إذا صح، صح ما هو أعم منه وهو املتصلة املطلقة، فإنه حيث الصدق األخص. التايل مع التزام املقدم

د، فقد يصدق معه نقيضه، وهو  كلما مل يكن كل اَ ب، فيلزم أن يكون كل ج: فتقول إن مل يلزمه قولنا. األعم
قد يكون إذا مل يكن كل اَ : ويلزم هذه املتصلة قولنا. د ليس كلما مل يكن كل اَ ب، يلزمه أن يكون كل ج: قولنا

واملوجبة املنفصلة قد منعت .  يكون كل اَ ب، وال كل ج دوهذا جيوز أن ال. د ب، فليس يلزم أن يكون كل ج
هذا . ارتفاعهما معاً وهذه املتصلة جتوز. اجلزئني معاً، وجعلت وضع كل واحد منهما، يلزمه رفع اآلخر ارتفاع
: لنامثل قو. أحد جزئيه، ومقدمه عني اجلزء اآلخر وأيضاً يلزمها كل موافق هلا يف الكم والكيف، تاليه نقيض. خلف

. وإال فليس كلما كان كل اَ ب، فليس كلما كان كل اَ ب، فليس كل ج د كلما كان كل اَ ب، فليس كل ج د؛

. متنع ذلك وهذه توجب جواز اجتماع القولني، واملنفصلة. أنه قد يكون إذا كان كل اَ ب، فكل ج د وهذا يلزمه
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 .هذا خلف
   

على هذا القياس  جزاء، وقد يربهن على الكليات منها، فيمكن أن يربهنالقول يف املوجبات املوجبة األ فهذا هو
صدقت املتصالت املذكورة، صدق  وليس جيب أن ينعكس األمر، حىت إذا. على اجلزئيات منها على منط واحد

 .كان الصدق والعناد احلقيقي يف املنفصلة منعكساً معها املنفصالت، وغال لوجب أن تنعكس كل متصلة منها إذا

إن اإلنسان كان متحركاً، أو : املوجب أعم لزوماً من لزومه للمقدم، مثل قولك وقد جيوز أن يكون التايل يف املتصل
 .يكن متحركاً، ففي احلالني مجيعاً يلزمه أنه جسم كلما مل

 إما أن: اكقولن. كلما كان كل اَ ب، فليس كل ج د: الالزم موافقاً للمقدم كقولك وأما حتصيل بيان هذا، فليكن

وإما أن يكون كل ج د ،وإما  إن هذا املتصل ال جيب أن يلزمه أنه: فنقول. يكون كل اَ ب ،إما أن يكون كل اَ ب
وليس دائماً . وهو أنه كلما مل يكن كل ج د، فكل اَ ب أن يكون كل ج د، ألنه حينئذ جيب أن يلزمه هذا املتصل

وأما إذا . زم مناقض املقدم، وجب أن يلزمه عكسه، وهذا ال جيبجعلت الال وكذلك إذا. يوجد هذا االنعكاس
يلزمهما موافق العني،  اجلزئني أو كالمها سالباً، فيلزمهما من املتصالت مناقض املقدم، موافق التايل؛ وال كان أحد

شيء من اَ ب، وإما دائماً إما أن ال يكون : إذ قلنا مثل ذلك أنا. مناقض التايل؛ كما كان جيب يف املوجبات اجلزاء
فال شيء : قولنا لزمه. أن ال يكون شيء من ج د ،وكلما كان بعض ج د ،فال شيء من ج د ،كلما كان بعض اَ ب

. من اَ ب ليس كلما كان بعض ج د، فال شيء: إنه إن مل يصدق ذلك، صدق قولنا: ولنربهن فنقول. ب من اَ

أنه ال : وإمنا قلنا. وهذا خلف. ذلك واملنفصلة متنع اجتماع. عض اَ بويلزمها أن قد يكون إذا كان بعض ج د، فب
واللزوم ههنا . يكن نباتاً، مل يلزم منه أنه مجاد، أو ليس جبماد وكلما مل: يلزم من وضع عني املقدم، أنا إذا قلنا

 وأنت. إىل هذا فقطوإمنا يكون هذا االنعكاس . التايل، يلزمه وضع نقيض املقدم دائماً منعكس، ألن وضع نقيض

إجياب املنفصلة منع االجتماع  تعلم أن هذا االتصال ليس اتصالً ساذجاً فقط، بل اتصاالً من التزام، على أن يعترب يف
 .ونعتربها ذلك االعتبار بعينه كما كان يف األوىل، وان يدخل اللزوم أيضاً يف التوايل،

. كلما كان بعض اَ ب، فال شيء من ج د: وهو أنه إذا صح ،إنه قد يلزم هذا املتصل هذا املنفصل أيضاً: ونقول

 اَ ب، وإما أن ال يكون شيء من ج د؛ فإن مل يلزم وقتاً أو حاالً، فليعني ذلك الوقت يلزمه إما أن ال يكون شيء من

، أن ال الشيء من اَ ب فيكون حينئذ ليس يقتضي كون. فيكون حينئذ شيء من اَ ب، ومعه شيء من ج د. واحلال
أن ال يكون شيء من. يكون شيء من ج د ،وال كون شيء من ج د اَ ب . ،وقد فرضنا كون شيء من اَ ب

مل يعرض مثل هذا اخللف يف األول، ألنه إذا صدقت سالبة  وغنما. هذا خلف. يقتضي أن ال يكون شيء من ج د
وههنا يلزم . كان صدقها جلواز االرتفاع معاًيلزم صدقها جواز االجتماع، بل رمبا  االنفصال هناك، مل جيب أن

حباهلا، بل أن  وكذلك ال حيوج ههنا إىل أن تصري املتصلة منعكسة وأجزاؤها. السلب جلواز االمتناع فقط صدق
 .يلزم نقيض تاليها، نقيض املقدم، وهذا واجب

واحد  قانون، فعليك أن متتحن يفإذا كانت إحدى املقدمتني موجبة واألخرى جزئية، وبعد ال وعلى هذا فتأمل احلال
 .واحد
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املوجبة األجزاء، فإا يلزمها من املنفصالت ما  أما املنفصالت املوجبة،: وأما التالزم يف املنفصالت أنفسها فنقول
 دائماً إما أن يكون كل اَ ب، وإما: مثاله يف الكليات. الكيف، ويناقضها يف املقدم يوافقها يف الكم بعد اخلالف يف

ليس البتة إما أن ال يكون  وكذلك. ليس البتة إما يكون كل اَ ب، وإما أن يكون كل ج د: يلزمه.  يكون ج دأم
وغما أن يكون كل اَ ب ،كل ج د. 

   
ليس البتة إما أن : قولنا إنه إذا كذب عليه: على األول منهما، فإن الثاين جيري جمراه وعلى قياسه، فنقول ولنربهن

نقيضه، وهو أنه قد يكون إما أن ال يكون كل اَ بن   ب، وغما أن يكون كل ج د؛ صدق حينئذ عليهال يكون كل اَ
وهذا يلزمه. وأما أن يكون كل ج د فكل ج د ،فيجوز اجلمع، واملنفصل مينع اجلمع . قد يكون إذا كان كل اَ ب

يكون كل  ن ال يكون كل اَ ب، وغما أنليس البتة إما أ: جيب أن ينعكس هذا، حىت إذا صدق قولنا وليس. البتة
ألنه قد. ج د ،وغما أن يكون كل ج د ،يصدق ما فيه احملال الغري املعاند صدق أنه دائماً إما أن يكون كل اَ ب .

وليس يلزم من . وإما أن يكون اخلالء موجوداً، أو غري موجود ليس إما أن ال يكون كل إنسان حيواناً،: كقولك
 :اإلنسان موجوداًن وإما أن يكون اخلالء موجوداً، أو غري موجود؛ بل قد يصدق أن نقول ن يكونذلك أنه إما أ

إما أن يكون حيواناً، أو  وال يلزم من ذلك أن الشيء. ليس إما أن ال يكون الشيء حيواناً، وغما أن يكون بياضاً
 .يكون بياضاً

فإنه . قد يكون إما أن يكون كل اَ بن وغما أن يكون ج د: أنا إذا قلنا :مثاله. واجلزئيات حكمها أيضاً هذا احلكم
إما أن ال يكون  أنه دائماً: وإال صدق نقيضه. دائماً إما أن ال يكون كل اَ بضن وإما أن يكون كل ج د ليس: يلزمه

وغما أن يكون كل ج د ،ليس البتة إما أن يكون كل: ويلزمه. كل اَ ب وإما أن يكون كل ج د ،وقد قلنا.اَ ب  :

 .هذا خلف. يكون كل ج د قد يكون إما أن يكون كل اَ ب، وإما أن

 .املنفصالت بعضها مع بعض فهذه حال. وال يلزم انعكاس هذا ملا قد أشرنا إليه

املنفصلة اليت تلزم بعض اَ ب، وغما أن ال يكون شيء من ج  فإن السالبة. كل متصلة تلزم منفصلة موجبة: ونقول
زم قولناوهو ال. د: وغما أن ال يكون شيء من ج د ،متصلة  وهذه يلزمها. دائماً إما أن ال يكون شيء من اَ ب

ليس البتة إما أن : يلزمها قولنا إن هذه املتصلة: فنقول. كلما كان بعض اَ ب، فال شيء من ج د: هلذه الصفة
وإما أن ال يكون شيء من ج د ،وإال صدق نقيضها .يكون، بعض اَ ب : ،أنه قد يكون إما أن يكون بعض اَ ب

ذه الصفة .وإما أن ال يكون شيء من ج د فال شيء : وهذه يلزمها متصلة ،قد يكون إذا كان ال شيء من اَ ب
فال شيء من  كلما كان بعض اَ ب،: وقد قلنا. ليس كلما كان بعض اَ ب، فال شيء من ج د: ويلزمها من ج د؛

وهذا خلف. ج د. 

ويدلك . سالبة موافقة يف احلكم، ويف املقدم، والتايل  علمت من هذا أن كل متصلة موجبة، فتلزمها منفصلةفقد
فإنه يصدق . لكنه ليس يلزم أن ينعكس، فيلزم هذه املوجبة هذه السالبة. أوضحته لك عليه منط هذا الربهان الذي

: وال يلزم منه. زوجاً ال يكون شيء من االثنواتليس البتة إما أن يكون بعض الناس كاتباً، وغما أن : نقول أن

السوالب تلزم من سوالب املوجبات املتصلة  وهذه. كلما كان بعض الناس كاتباً، فليس شيء من االثنوات بزوج
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 .املوجبات، اليت تلزم السالبة املنفصلة إياها اليت تلزم سوالب موجبات مناقضة املقدم لتلك

فإا تلزمها كلها سالبة كلية . املنفصلة الالزمة، فتكون كل سالبة متصلة سوالبومن املنفصالت اليت تقابل ال
ليس البتة إما أن ال  :يلزمه. ليس البتة إذا كان كل اَ ب، فكل ج د: فإنا إذا قلنا. منتقضة هلا يف القدم منفصلة،

وإما أن يكون كل ج د ،وإما قد يكون إما  وإال فليمكن ذلك، فيكون. يكون كل اَ ب ،أن ال يكون ال كل اَ ب
قد يكون: وهذا يلزمه. أن يكون كل ج د ن فكل ج دهذا خلف. إذا كان كل اَ ب. 

ولنرجع . إما أن ال يكون كل اَ ب، وغما أن يكون كل ج د: ليس البتة أنه: فلننظر هل ينعكس هذا اللزوم، لنضع
وهذا . موجوداً ن اإلنسان حيواناً، وغما أن ال يكون اخلالءليس البت إما أن ال يكو: إنا نقول: فنقول إىل املواد

البتة إن كان اإلنسان حيواناً، فاخلالء  صادق على ما علمت، وال يلزمه شرطية متصلة مبعىن اللزوم، وهو أنه ليس
ليس االتصال األعم فإنه يشبه أن يلزمه، فإنه إن كان مع صدق ذلك،  ليس مبوجود، إن عنة اتصال اللزوم، وأما

ب،  البت إن كان كل اَ ب، فكل ج د، فنقيضه حينئذ صدق، وهو أنه قد يكون إذا كان كل اَ ليس: صدق قولنا
جيتمعان يف وقت الشرط، فعند ذلك الشرط. فكل ج د ،وكل ج د ،مل  فإذا كان كل اَ ب ،إن مل يكن كل اَ ب

ليس البتة هكذا، هذا خلف: وقد قلنا. يكن كل ج د. 
   

ويوافقها يف التايل،  أن املنفصالت املوجبة يلزمها من املتصالت، أما املوجبة فما يناقضها يف املقدم،  علمتفقد
وهي اليت ختالفها يف الكيف، ويوافق املوجبة يف  ويكون على كمها؛ وإما من السالبة فما يكون يف قوة تلك املوجبة،

وان  .وإمنا يوافقه يف الكم. ة يف الكم، ومناقضاً له يف املقدم والتايلخمالفاً للمنفصل املقدم، ويناقضه يف التايل، فيكون
 .اللزوم هذه اللوازم ال ينعكس حاهلا، فال جيب أن تكافئها املوجبات املنفصلة يف

وإن أردت . موافقته، مع فرض املقدم على أن التايل مسلوب. فاإلنسان املوجود؟ فإن هذا ليس جيوز أن يكون حقاً
 .، مل يكن عكس ذلك السالبسلب اللزوم

وهناك ال يلزم . سالبة اللزوم إن هذه القضية يف املواد اليت تواليها حمالة ال تنعكس سالبة املوافقة؛ بل: نقول لكنا
وسالبة اللزوم أعم من سالبة املوافقة، . وتعينه يف الوجود الربهان املذكور على العكس، إذ ال ميكن فرض إجيابية

 .موجبة اللزوم أعم منوموجبة املوافقة 

 املقالة الثامنة

  من الفن الرابع من اجلملة األوىل يف املنطق

  الفصل األول

  فصل" أ"

 يف تعريف القياس االستثنائي
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. وشرطيها، فأحرى بنا أن نتكلم اآلن يف القياسات االستثنائية وإذ قد تكلمنا على القياسات االقترانية محليها

االستثنائي  ائي خمالف لالقتراين، يف أن أحد طريف املطلوب يكون موجوداً يف القياساالستثن إن القياس: فنقول
إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فكل  كل: كقولنا. بالفعل، وال يكون موجوداً يف القياس االقتراين إال بالقوة

إن كان اإلنسان :  أن قلناوأما. القياس االقتراين بالفعل فال املطلوب، وال نقيضه موجودان يف هذا. إنسان جسم
 أن: فأنتج. لكن اإلنسان حيوان: وقلنا يف األول. إن مل يكن جسماً، فليس حبيوان حيواناً، فاإلنسان جسم؛ أو

موجوداً بالفعل يف أول  وجدنا أحد طريف املطلوب، وهو املوجب،. ولو قلنا يف الثاين، فأنتج ذلك. اإلنسان جسم
إن كل قياس استثنائي يكون يف مقدمة : فنقول. الثاين تالياً ين موجوداً بالفعل يف القياسالقياسني تالياً؛ والطرف الثا

أن تكون  فإما. فينتج إما اآلخر، أو مقابله. استثنائية هي نفس أحد جزئيها أو مقابله بالنقيض شرطية، ومن مقدمة
 .الشرطية متصلة، أو تكون متصلة

 إنه ال خيلو حينئذ من أن يكون املستثىن من جانب املقدم، أو جانب: ولفنق ولنقدم ما تكون الشرطية فيه متصلة،

 .التايل

. ويكون املتصل تام االتصال واللزوم فالضرب األول املشهور يف ذلك هو أن يكون املستثىن عني املقدم املتصل،

له من جهة كونه متصالً على يفيد هذا اجلنس من االستثناء، كيف حا فلننتظر اآلن يف املتصل الذي. فينتج عني التايل
التايل ال  إنه ال يفيد ما كان من اتصاله على سبيل املوافقة، وذلك ألن: فنقول. على سبيل اللزوم سبيل املوافقة، أو

أنه عرف وجوده حقاً يف نفسه مع  يكون شيئاً يلزم من وضع املقدم؛ بل شيئاً إمنا جعل موصالً للمقدم، بسبب
فإذن جيب أن يكون هو جمهوالً بنفسه، ومعلوماً تلوه . عليه وجوده مستغىن فيه عن القياسواملعلوم . وجود املقدم

لكن  :فإذا استثنينا. إن كان اَ ب، فج د: موجود املقدم، علم منه وجوده، كما إذا قلنا فإذا علة. وموصالته للمقدم
فإذا مل يفدنا علماً جديداً بأن ج د ،؛ وكنا نعلم أن ج دجمهوالً، وكانت متابعته  نه إذا كانلك. اَ ب كون ج د

فيجب أن تكون املتصالت املستعملة يف . ذلك أن ج د لكون اَ ب معلومة، فإذا صح لنا أن اَ ب صحح من
 .اللزومية املقاييس االستثنائية هي املتصالت

وهو كالضرب . تصال واللزومناقص اال الضرب الثاين املشهور وهو أن يكون املستثىن عني املقدم، ويكون املتصل
وما كان جيب أن جيعل هذا قسماً آخر؛ بل كان جيب أن ال يلتفت إىل  األول إال أنه يباينه يف أن اللزوم فيه غري تام،

االستثناء لعني  إن: وكان األصوب أن يقال. ونقصانه يف االستثناء الذي يكون من جهة املقدم بوجه أمر متام اللزوم
فإن كان موضع . والقياس القياس فيه كامل وذلك أمر بني.  كيف كان، ينتج العني من التايلاملقدم من املتصل

 .عني التايل الفرق فهو، إما يف استثناء نقيض املقدم، أو
   

وهذا ليس : وقالوا. املقدم فينتج عني. أن يكون املستثىن عني التايل من التام اللزوم: الثالث من املشهور هو الضرب
فلنا . إمنا اللزوم تام، جعلنا اللزوم منعكساً: أن يقال ينا بنفسه؛ بل هو قياس غري كامل، إمنا يكمل مبثلإنتاجه ب

ما هو اآلن  فينتج. فيستثىن عني ما هو اآلن مقدم، وقد كان قبل تالياً. مقدماً، واملقدم تالياً حينئذ أن جنعل التايل
صورة القياس هو النظر املقتصر على  صنف يف هذا أن النظر يفوالذي جيب أن يعتقده امل. تال، وكان قبل مقدماً
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فأما حيث هلا مادة ومادة، وخصوصية وخصوصية، فليس  .موجب مفهوم املقدمة من حبيث هي املقدمة املفروضة
وجعلنا هذا القول مقدمة نبين عليها قياسنا، فيجب أن . إن كان اَ ب، فج د :فإذا قلنا. ذلك نظراً فيها بالذات

هو منعكس على  وأما أن تاليها هل. مفهوم هذه املقدمة يف صورا فيقضي مبا يوجبه اخلاص من صورا يلتفت إىل
املقدمة، وما هو إال كالنظر يف حممول املوجبة  مقدمها، فهو نظر يف أمر غري صورة املقدمة؛ بل إمنا هو نظر يف مواد

 .غري مساٍو الكلية من حيث ما هو مساو للموضوع أو

إن من الكلية : واملقاييس، لقد كان يقال هناك أيضاً فلو كان هذا النحو من النظر معترباً يف تعريف أحكام املقدمات
 إنه إن كان احملمول مساوياً: فكان يقال. ما ليس تام احلمل، أو شيئاً آخر يشبه هذا املوجبة ما هو تام احلمل، ومنه

إن : يف الكل الثالث ولكان يقال. ن غري مساٍو، فإا تنعكس جزئيةللموضوع، فإا تنعكس مثل نفسها؛ وغن كا
بل الضرب الثالث، والرابع من الشكل األول،  .احملمول يف الصغرى إن كان مساوياً، فالنتيجة تكون كلية موجبة

 من هذا لكنهم مل يفعلوا شيئاً. ليس أعم من األوسط، فالنتيجة كلية إن كان احلد األصغر،: لقد كان يقال فيه
 حال املقدمة من حيث هي فيها موضوع حممول، وكمية وكيفية، والتفتوا إىل ما جيب عنها بسبب أم اعتربوا

مفهوم املقدمة مما هو أخص  لذلك، ورفضوا ما ميكن أن يكونوا عنها إذا كان هناك اعتبار أزيد من الداخل يف نفس
يكون األمر يف الشرطيات املتصلة، فيجب أن يلتفت  ب أنفكذلك جي. منها مما ميكن أنن يفرض يف مادة دون مادة

من حيث أن التايل تال، واملقدم مقدم، وإىل نفس ما يلزم ذلك لزوماً عاماً  إىل نفس الشرط؛ وإىل مقدمة وتاليه،
 .مواده كيف كانت

مناً فيها الزماً وال يكون ذلك مض فأما ما تكون صورة املقدمة فيه حمفوظة من حيث هي متصلة هلا مقدم وتايل،
فإنه ليس املفهوم من كون املقدمة متصلة، . جيب أن يلتفت إليه إياها، وخيتلف هو من غري إجياب اختالف فيها، فال

صورة  فإن ذلك مما ال يفهم عن. تاليه كيف حاله مع املقدم يف أن سينعكس عليه أو ال ينعكس ذات مقدم وتال، أن
الالزمة لزوم العكوس؛ بل من  وليس أيضاً من املفهومات اخلارجة. من خارجاملقدمة، بل هو شيء جيوز أن يفهم 

 .يلتفت إىل أمثال هذه التكثريات فيجب أن ال. اللواحق املمكنة اليت تتفق يف مادة مادة
   

استعمال هذا القياس؛  أن التايل ينعكس على املقدم، ليس من صورة املقدم، بل من خارج، فما حيوجه إىل ومن علم
يف الشكل الثاين والثالث إذا استعمال مع االستغناء  وال يلزم هذا ما عمل. له سبيل إىل أن يوضع امللزوم عنه مقدماًو

هناك خمالف لألمر ههنا؛ فإنه كما علمت هناك أن كثرياً ما يكون السابق إىل الذهن  عنهما بالشكل األول، إذ األمر
خيطر ذلك بالبال، فيكون  نه ال جيب أن يكون ال شيء من ب اَ، أو ملالشيء من اَ ب، مث خيطر بالبال بعده أ أنه

الذهن كما هو وقد ينتج بقرن آخر إليه، مل حيتج إىل  فإذا كانت هذا السابق إىل. خطور هذا شيئاً سابقاً إىل الذهن
ومع ذلك فغن . اجلزئية، فيكون هذا وجهاً مفيداً يف استعمال الشكلني اآلخرين وكذلك يف املوجبة. تكلف عكس

كان اَ ب، فج  إن: وأما ههنا فإن الصورة قولنا. الزم للمعكوس، وهذا شيء قد فرغ عنه لك فيما سلف العكس
يكون هذا معلوماً لك من نفسه خاطراً  د، ليس يقتضي ذلك أن يكون إن كان ج د، فاَ ب ال حمالة، بل جيب أن

وإذا كان هذا معلوماً لك بنفسه، خاطراً يف بالك، . ال يلزم عنه البتة هبالبال سابقاً إليه، ال الزماً عن األول، فإن
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فلو كان . آخر د، فباحلقيقية إمنا استثنيت املقدم، وهو الذي سبق إىل الذهن، ومل حيتج إىل متوسط واستثنيت أن ج
 عني مقدم عني تاليه، عكسه حبيث ينتج إن كان كل اَ ب، فج د، إذا سبق إىل ذهنك، لزم عنه عكسه، وكان: قولنا

إن هذا ملا سبق إىل الذهن أوال، لزمه شيء، يلزمه ثالث، : تقول لكنت. الذي اآلن هو عني مقدم ملا سبق إىل ذهنك
األول  فال أكف اآلن ذهين أن ينتقل من هذا إىل الالزم األول، ومن الالزم. امللزوم األول والزم الالزم شيء الزم

أنه الزم أول، من غري حاجة إىل أن  ثان، بل أتركه ينتقل دفعة إىل الالزم الثاين علىإىل الثالث، الذي هو الزم 
ولكنت . حيتاج إىل ذلك يف وقت استبان أن القياس منتج يلتفت إىل القياس األول عند االستعمال، وغن كان

إذ ليس األمر كذلك و. باباً؛ وكان حكمه حكم ضروب الشكل الثاين والثالث استفدت مبا علمته شيئاً واختصرت
حيتاج أن تعلم  إمنا ينفعك أن خيطر هذا العكس بالبال، إذ حيتاج أن تعلم أن الالزم تام، وهذا هو أنك البتة، بل

فإذ كنت حتتاج إىل أن ختطر هذا . اآلن مقدم وخيطر بالبال أن هذا الذي هو تال له نسبة التقدمي إىل هذا الذي هو
أوردت يف ذهنك إنه إن كان ج د، مث ملا استثنيت لكن ج د، فإمنا   فتكون قدبالبال أوالً حىت يعقد قياسك،

جزء من  فما كان للمقدمة األوىل غناء بوجه يف أن تكون. املقدمة اليت أخطرت بالبال بالفعل استثنيت مقدم
 .معه القياس، واكثر عناية أن تكون تذكرت به شيئاً ليس يلزمه بل يعرض

إذا كان ج د، فاَ : كقولك. املقدم وينتج نقيض. هور، استثناء نقيض التايل من ناقص العنادالضرب الرابع يف املش
فليس ج د ،لكن ليس اَ ب ،كامالً ويبني هكذا وليس قياساً. ب :فج د ،أنه إن مل يكن ليس ج د . ،وإذا كان ج د

ينتج. فاَ ب: فاَ ب ،أنه إن مل يكن ليس ج د .لكن فرضنا ليس ج د .وكان حقاً أن  فإذن حق أن اَ. ينتج فاَ ب ،ب
وهذا خلف. ليس ب. 

رأس أنه إن كان هذا االتصال على سبيل املوافقة مل جتب هذه  وال حيتاج إىل تطويلنا فيما سلف أن نذكرك من
 .النتيجة

فيجب أن  فيف،الفلك ال ثقيل وال خ: رمبا كان التايل كثري األجزاء، وأخذ كشيء واحد، كقوهلم :قال بعضهم
ثقيل، السلبني مجيعاً؛ فيكتفي  ال خفيف وال: والذي عندنا يف هذا إنه إن عين بقوله. يؤتى بنقيض اجلملة كلها

عين بذلك إثبات الواسطة بني املرين، وقد عرب عنه  وإن. باستثناء نقيض أيهما شئت، حىت ينتج نقيض اآلخر
فإن . ومع ذلك فإن استثناء أحدمها أيضاً يكفي. فيه كثرة أجزاءاحلقيقية ليس  بالسلبني، والتايل معىن واحد يف

سلب بالقوة  فإن سلب اجلزء. أحد الطرفني رفع الوسط، كما أن نقيض أحد الشرطني يوجب نقض اتمع إثبات
 .للمجتمع من حيث هو جمتمع

فإن التايل . ه نتيجة يف املشهورهذا ال جتب ل. املقدم من غري تام اللزوم استثناء نقيض: الضرب اخلامس يف املشهور
إن كان : كقوهلم لزوماً، فليس إذا رفع املقدم أوجب رفع التايل، إذ التايل موجود مع غري املقدم، وهذا إذا كان أعم

فإنه إن مل يكن متنقالً، جاز أن يكون . ليس مبتغري لكنه ليس مبتنقل، فليس يلزم أنه متغري أو. زيداً متنقالً، فهو متغري
 .يكون ري يف الكيف، وان المتغ
   

متغري، فليس يلزم أنه  لكنه: وليكن مثاله. ال ينتج. من استثناء عني تال من متصل، ناقص اللزوم: السادس الضرب
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 .متنقل، أو ليس مبتنقل

كان وذلك ألنه يصري تالياً، ويصري ما . نقيض التايل: فينتج. هو تام اللزوم استثناه نقيض مقدم ما: الضرب السابع
 .واحلكم يف هذا الضرب هو احلكم يف الثالث. وعلى ما علمنا. مقدماً تالياً

أن تعلم  وليس هذا باحلقيقية ضرباً آخر غري الذي سلف؛ بل جيب. استثناء نقيض تال تام اللزوم :الضرب الثامن
 التايل ال ينتج، واستثناء نقيض واستثناء عني أن استثناه نقيض املقدم ال ينتج، واستثناء عني املقدم ينتج عني التايل،

التكلف منهم إمنا دعاهم إليه سبب واحد، وهو فقدام ما تواله املعلم األول من  وإن هذا. التايل ينتج نقيض املقدم
القياسات االقترانية  القياسات الشرطية، واحتياجهم إىل أن خيوضوا فيه بأنفسهم، واقترن بذلك غفوهلم عن تفصيل

هلم، واستقباحهم أن يكون ذلك امراً مؤازرة ملا توىل  إىل هذه االستثنائية، واستقالهلم عدد ما الحفيها، ووقوعهم 
 .احلمليات، فالتجأوا إىل تكبري اجلور بالنقض املعلم األول بيانه يف

. مليةإن االستثنائية ال تكون إال يف احل: انك جيب أن ال تلفت إىل ما يقال وجيب أن ختتم هذا الفصل بشيء، وهو

كل واحد منهما جيوز أن  وإذا كان. أا تكون ما يكون املقدم أو التايل املأخوذ، هو أو نقيضه يف االستثناء واعلم
إن كان إن طلعت الشمس، كان اراً؛ فالنهار : قائل فلذلك إن قال. يكون أحد أقسام املقدمات، فكذلك االستثناء

وقد ظن القوم أن اللزوم قد يكون على سبيل .  يستثن إال شرطياًاملقدم، مل مث أراد أن يستثين. الزم الشمس
. احلكم فيما سلف إن كان هذا حيواناً فيمكن أن يكون إنساناً، وإن حكم االستثناء فيه بعك: كقوهلم اإلمكان،

هو حبسب األمر، إذ ليس شيء من خارج  وإمنا غرم هذه املادة، وعلى أن اإلمكان فيها إمكان حبسب الذهن ال
يكون إنساناً، أو واجب أن ال يكون إنساناً وال يصري إنساناً  حيوان وميكن أن يكون إنساناً؛ بل هو واجب إما أن

هذا  إن كان: فأما أن هذا غري منتج على ما ظنوه، فإنك إذا قلت. ما هو يف شرط املمكنات البتة وجوهره باق على
يلزم عنه شيء، بل عسى إمنا   أبيض، حيوان أو ليس حبيوان، ملحيواناً، فيمكن أن يكون أبيض، لكنه أبيض أو ليس

وهذا شيء وراء كون . األخص الذي ينقسم إىل األعم يلزم هذا يف اإلمكان الذهين، الذي خيتص بنسبة األعم، إىل
 األول وذلك أن املعلم. والذي اجلأهم هذا الشيء العجيب. املواد دون الصورة اللزوم ممكناً، وشيء يلتفت فيه إىل

وإن كان هلا فعل بذاا  أن النفس إن مل يكن هلا فعل بذاا فال ميكن أن يكون هلا قوام بذاا،: كتاب النفس ذكر يف
ونكوص يف املنطق، فزعم أن فالناً كان خطأ، إذ استثىن  فجاء رجل له سبق يف العلم الطيب،. كان هلا قوام بانفرادها

 إنه مل خيطئ ألن هذا اللزوم هو باإلمكان: فقال قوم يتعصبون للعلم األول. التايل نقيض املقدم فأنتج منه نقيض

وعسى أن يكون قوم . اإلمكان وجاز له أن استثين نقيض املقدم فيه ليجعل نقيض التايل نتيجة اليت تلزم على جهة
د هذا الكالم على سبيل واحلق أن املعلم األول مل يور .جييبون عن ذلك، بأن اللزوم فيه تام، فينتج نقيض املقدم

إن كان ضاحك : مقدمتني معاً، يف موضع أحدمها عكس اآلخر، كمن لو أبتدأ فقال االستثناء واإلنتاج، بل ذكر
شيء يستبني  وكل إنسان ضاحك؛ فدل ذلك على تساوي احملمول واملوضوع فيهما، ليس على الثاين منهما إنسان،

واالستثناء ال يذكر مع لفظ الشرط،  ذكر الثانية مع لفظ الشرط،من األول، بل شيء يذكره مع األول، ولذلك 
فلما وضع املقدمتني مجيعاً، جاء وبني يف موضع آخر أن . قول بل يذكر بناء على أنه قوم تام، ال على أنه جزء

لكن . ثانيةال فكان استثناؤه ليس نقيض مقدم أولتهما، بل عني مقدم. فلها قوام بذاا: فأنتج للنفس فعالً بذاا،
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حبل ذلك حسب أن املتشكك صدق  والذي اشتغل. املتشكك ضل فحسب أنه ينتج من نقيض املقدم نقيض التايل
: هلا، فأخطأ املتشكك يف واحد واخطأ احلال يف شيئني فيما ظن، واخذ يروم وجه التخلص باحليلة اليت ال جدوى

 .اين إجيابه أن ذلك االستثناء منتج يف مادة اإلمكانوالث. من حال االستثناء أحدمها تصديقه املتشكك فيما ذكر

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف تعديد أصناف القياسات االستثنائية

   
جزأين، أو تكون ذات  القياس االستثنائي الكائن من الشرطيات املنفصلة واحلقيقية، فإما إما أن تكون ذات أما

إما أن : والسلب على سبيل التناقض، كقولنا ا خمتلفني باإلجيابواللوايت من جزأين إما أن يكون جزآه. أجزاء
فتكون النتيجة هي باملعىن . فيها عني أيها اتفق، أنتج نقيض اآلخر فإن استثىن. يكون كذا وإما أن ال يكون كذا

جزء  وهذا ليس شيئاً أعرف من االستثناء الذي كان. فإذن ليس كذا: لكنه كذا، فينتج: كقولك نفس االستثناء،
أيضاً بعيداً من أن ال يكون  لكن االستثناء. فهو إذن كذا: لكنه ليس ال كذا، فينتج: قياس وكذلك إن استثىن

أكثر األمر يف قياسات مؤلفة من متصلة ومنفصلة،  أعرف من النتيجة، وأسبق إىل الذهن، وإمنا ينتفع بذلك يف
فهو : فينتج. ن مل يكن كذا، فإذن اَ ب، لكن ليس اَ بفإ. أن ال يكون كذا كذا إما أن يكون كذا، وإما: كقوهلم

بشرطيه متصلة وحدها،  لكن هذا القياس أيضاً مما يتم. فكأنه يكون املستثىن غري النقيض نفسه، بل الزماً .إذن كذا
 .وال يبعد أن ال حيتاج فيها إىل املنفصلة بوجه

أن يكون اجلزآن  ياسات االستثنائية كثري نفع، بل جيبالقسم من املنفصالت ال ينفع استعماهلما يف الق فإذن هذا
فإن استثين عني أيهما كأن بقي . زوج، وإما فرد إن كان هذا عدداً فهو إما: غري متقابلني هذا التقابل؛ بل مثل قولنا

 .أنه ليس بفرد؛ وهو الضرب األول: أنتج أنه زوج،: نقيض اآلخر؛ كما إذا استثين

أو ليس بفرد، . إنه فرد: فينتج. لكن ليس بزوج: النقيض، كقولك كون استثناؤه منوالضرب الثاين هو الذي ي
 .زوج أنه: فينتج

ا متناهية يف القوة والفعل، فحكمها حكم  فإما أن تكون أجزاؤها اليت تتم. وأما املنفصالت احلقيقية الكثرية اجلزاء
؛ فاستثنيت عني أيها شئت، نتجت نقيض مجيع ما زائد، وإما مساو إن هذا العدد إما: مثاله، إذا قلت. ما سلف

 أحدمها أن تكون النتيجة ليس نتيجة واحدة، بل نتيجتان يف هذا املثال،: على وجهني وهذا النقيض يفهم. بقي

وهذا القول . زائداً، وال ناقصاً فليس إذن. إن كان أكثر من هذا أجزاء، مثاله فيما مثلنا به: ونتائج كثرية يف مثال
فليس إما زائد وإما : املنفصلة اليت تتم من الباقيتني، وهو أنه والوجه الثاين أن ينتج نقيض. قيقية نتيجتانيف احل
 إن هذا ال يكون قياساً، وذلك ألنك إن جعلت إنتاجه على سبيل إنتاج: يتشكك فيقول ولقائل اآلن أن. ناقص
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بالذات ليس أحدمها قبل اآلخر وال  اثنتني معاً، كالمهانتيجتني أو نتائج، كان عني قياس واحد نتيجتان، أو اكثر من 
فإنه ليس حقاً أن هذا العدد ال يكون غما زائداً، . الكذب وإن جعلت إنتاجه على سبيل الوجه اآلخر، أنتج. بعده

وإما شيئاً  وإما أن يكون هذا، وإما ذاك،. مساوياً، إمنا مينع كونه ناقصاً، ومينع كونه زائداً فإن كونه. وإما ناقصاً
أما : فنقول يف جواب هذا. تناقض ملنفصلة آخر، فليس استثناء مبانع إياه، وال هو نقيض ما استثنيت، فإن احلملية ال

. أن ال ينتج نتيجتني البتة، بل كان من شرطه أن ينتج نتيجة واحدة أو ال، فلم يكن يف الشرط القياس منه ينبغي

أردت حقيقة فإمنا  وأما ثانياً، فإن هذا أيضاً إن. ون أيضاً قد أنتج نتيجة واحدةمنتجاً نتيجتني أن يك وليس مينع كونه
إمنا تنتج هذه احلمليات الكثرية بقوة مقدمات  ينتج نتيجتني من حيث هو بالقوة قياسان، وذلك ألن املفصالت كلها

.  هو مساو، فليس بزائدإن ما: أن تذكر يف نفسك مقدمة أخرى، وهي لكنه مساو، حتتاج: كأنك إذا قلت. أخرى

وإن أسقطت  وهذا شيء،. فتنتج حينئذ النتيجة األخرى. وأيضاً ما هو مساو، ليس بناقص. النتيجتني فتنتج إحدى
ومل : إذ لو قال لك قائل. هذا يف باللك ذكره لفظاً وقوالً، فإنك ال حمالة تقوله يف الذهن إذ ال بد لك من أن خيطر

فتكون حينئذ حللت . مساو، وكل مساو فليس بناقص أو ليس بزائد إنه: اً؛ قلتجيب أن يكون ناقصاً أو زائد
وما مل يلتفت إليه ذهنك ال يستبني لك . وكذلك لو مل تشكك، فأنت تضمر هذا يف نفسك .القول إىل املبادئ

ون مجيع ذلك هو اقتراين، يك فباحلقيقية إمنا يتم اإلنتاج من املقدمة املنفصلة باستعمال قياس آخر. اإلنتاج صدق
أنه ليس بزائد، فيلتفت فيه إىل تأليف غري التأليف الذي  فيكون باحلقيقة ما يتأدى إىل إنتاج. املتأدي إىل اإلنتاج

 .فهذا واحد. وههنا أشياء من حقها أن تقال يف اللواحق. ليس بناقص بعد ذلك إنه: يلتفت إليه يف إنتاج
   

ليس إما، يضمر  :وذلك ألن قولك. وإما ناقصاً، وهو قول حق، ونقيضه باطلليس إما زائداً، : فإن قولنا وأيضاً،
الذي هو مساٍو ليس إما زائداً، وإما  إن هذا: وحق أن يقال. فليس هذا الذي هو مساو إما كذا، وإما كذا: فيه

فهذا ليس زاداَ، : تجين. إما أن يكون ناقصاً، وإما أن يكون زائداً وليس البتة مساوي. ناقصاً؛ وذلك ألن هذا مساو
 فكان بعض ما هو مساو وإما زائد، وإما. صدق الكربى، فهو أا إن مل تصدق صدق نقيضها وأما. وإما ناقصاً

. زائداً، وإما أن يكون ناقصاً إما أن يكون: ومعىن هذا أن بعض ما هو مساو ال خيرج احلق من أحد القسمني. ناقص

مث يلزم . بأس أن تكون النتيجة الذاتية احلقيقية هذه ن فيما سلف، فالوقد عرفت هذا القانو. وهذا كذب صراح
 يلزم أنه ال يكون ال ب،. إن آ ليس إما ب، وإما ج: فإنه ليس إذا قيل. عنها وجدها هذه النتيجة، النتيجتان، ال

 ناطقاً؛ بل إمنا تلزم بإنسان وال زيد ليس إما إنساناً، وإما ناطقاً؛ مل يلزم منه أنه ليس: فإنك إذا قلت. وال ج
أنه يعتقد يف الذهن أن هذا ليس إما زائداً، وإما ناقصاً، بل هو  نتيجتان، العتبار آخر ينعقد مع هذا يف الذهن، وهو

 .فهذا هو القول يف استثناء العني. وكلما كان كذلك فليس هو أحدمها .أمر خارج عنهما

: مثالً إذا قلت. منفصلة  أيهما كان، أنتج عني الباقية على حاهلااستثناء النقيض، فإنك إذا استثنيت نقيض وأما من

مث إذا استؤنف إنشاء قياس من هذه . النتيجة القريبة وهي. فهو إما زائد، وإما ناقص: لكنه ليس مبساو أنتج لك هذا
ون كثرة القياسات أجزائها، فهنالك يتأدى إىل أن ينتج عني واحد منها بعينه، وتك النتيجة، ومن استثناء نقيض بعض

العني من كل واحد  واجلامع بينهما أن استثناء. فهذا إذن ال خيالف ما يكون من جزأين. كثرة األجزاء حبسب
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واستثناء النقيض ينتج عني الباقي على حاله كان جزءاً  .منهما، ينتج نقيض الباقي على حاله إن كان جزاءاً أو جزاء
متناهية يف القوة، فليس ينتفع باالستثناء من مثل هذه الشرطية بوجه من غري  وأما إ كانت األجزاء. أو أجزاء

كان غري  وذلك ألن استثناء إن. أن يكون عنه قياس، وال استحسن اشتغال من اشتغل باعتبار إنتاجه الوجوه يف
 اللهم إن أن .منها منفصلة سابة أحد األجزاء مل تكن له نتيجة ألن البواقي الحتد، حىت تقال نقائضها، أو تؤلف

إنه إما أن : كأن قال. هذه النتيجة نتيجة عن قياس ذي جزأين فتكون. فليس شيئاً مما عدا املستثىن: تكون النتيجة
 وكذلك عن كان االستثناء نقيض بعضها،. عدا االثنني، لكنه اثنان، فليس ما عدا االثنني يكون العدد اثنني، أو ما

وهذا أيضاً يكون . بعده فهو شيء من باقي ما: كن أن ينطق به إال أن يقالفينتج أيضاً شيئاً غري حمدود، ال مي
مث الفائدة . إما أن يكون اثنني أو شيئاً مما بعد االثنني :مبين على منفصلة ذات جزأين، كأنه يقول باحلقيقية عن قياس

واحد   املتوالية منتهية إىل قسماملنفصالت هي استتمام القياسات املترادفة باالستثناءات احملصلة يف االستثناء من
فهذا . ذوات أجزاء ال اية هلا ونتيجة واحدة، وهذا مما ال سبيل إليه يف استعمال القياس االستثنائي من منفصالت

 .حقيقية هو القياس االستثنائي من مقدمات منفصلة

ع طرفاها، فمن ذلك ما يكون جيتم وأما عن كانت املقدمة منفصلة غري حقيقية، فإما أن تكون املنفصلة منفصلة
ال يكون عبد : ويقاربه قولنا. يغرق، وإما أن يكون يف املاء إما أن يكون عبد اهللا ال: األمر يف نفسه كذلك، كقولك

استثين نقيضه  فأيهما. ال يكون عبد اهللا يغرق، أو هو يف املاء: ويقاربه قولنا. يكون يف املاء اهللا ال يغرق، وإما أن
إما أن ال يكون عبد اهللا يتكلم، : اتفاقاً، كقولك ومنه ما يكون كذلك. مث استثناء العني ال ينتج. اقيأنتج عني الب

وقد . وحكمه ذلك احلكم. ال يكون عبد اهللا يتكلم، أو يأذن له عمرو: قولنا ويقاربه. وإما أن يؤذن له عمرو
وليس يأذن له  اء، وال يكون عبد اهللا يتكلمال يكون عبد اهللا يغرق وليس هو يف امل: آخران، كقولك يقارب هذين

 .غري والنتيجة ههنا ختالف ذلك، فإن استثناء النقيض ينتج النقيض ال. عمرو
   

وينتج . مجاداً إما أن ال يكون نباتاً، وإما أن ال يكون: هذين القسمني ما يكون عن سالبتني، كقولك وأيضاً من
فثانيهما . عبد اهللا نباتاً، أو ال يكون مجاداً وأيضاً ال يكون.  وهو مجادال يكون عبد اهللا نباتاً،: ويقاربه. كذلك

فالذي اجلزءان . وأوهلما جزء فيه كجزء يف األصل، وجز مقابل للجزء يف األصل .اجلزآن فيه كاجلزأين يف الصل
 له املبتدئ من سالب يقال وهذا هو الذي. النقيض: واآلخر ينتج. عني التايل: كاجلزأين، ينتج استثناء النقيض فيه

اثنني، كما علمت يف املقدمات، فيكون احلكم هكذا  وقد يتفق أن تكون األجزاء يف مجيع ذلك أكثر من. إىل سالب
 .حكم

 الشرطيات املنفصلة الغري حقيقية فال يستعمل يف العلوم، وهي اليت ال جيتمع طرفاها وأما الصنف اآلخر من

فهذا القسم يشبه . استثناء العني للنقيض فإمنا ينتج فيها. تاً، وإما أن يكون مجاداًإما أن يكون نبا: كقولك. فريتفعان
إن مجيع : ونقول. والقسم األول يشبهها من حيث استثناء النقيض .املتصالت احلقيقية من حيث استثناء العني

من  إن تذكرت ما أعلمناكأما يف غري احلقيقية فستعلم ذلك .املنفصالت فإمنا تتم باملتصالت املقاييس اليت من
إذا مل خيل عن هذا : فتكون كأنك قلت "ال خيلو"وأما يف احلقيقية فإنك إمنا تعين ا ما تدخله لفظ . أحواهلا سالفاً
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هو ذاك، فليس ذا؛ فقد أضمرت يف نفسك اتصاالً ال حمالة،  وهذا، وال جيتمعان، وهذا ليس ذلك، فهو ذاك، أو
 وكيف املطلوب جيب أن يكون الزماً عن القول، واملعاند ليس بالفعل الزماً ملا. به واستثناء عنه، وإن مل يصرح

األول الذي لنفسه هو طريق  فإذن البيان احلقيقي. يعانده؛ بل إما أن يلزمه نقيضه، وإما أن يلزم هو لنقيض معانده
ل هذا وتبسط بقوة ما قد مترنت وأنت جيب أن متث. لزوم اللزوم، وإما من طريق العناد، فذلك يتوسط ما يلزمه من

 .فيه إىل هذه الغاية

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف قياس اخللف

فإن كان املطلوب محلياً وهو املشتغل به يف  .والقياس اخللف باحلقيقة هو قياس مركب من قياسني شرطيني فقط
يس فيه قياس محلي، وذلك إذا سلك وأما القياس فيكون شرطياً ل. احلملية كتاب أنولوطيقا، فإن النتيجة تكون هي

متصلة، ومقدمة  فأما القياسان الشرطيان اللذان فيه، فأحدمها اقتراين من شرطية. الطبيعي السهل فيه املسلك
اخللف وحده، ويستغين عن الكُلف اليت حتاول  وبذلك يتم. يشاركها التايل؛ والثاين قياسي شرطي اتصايل استثنائي

 .يتم، أن تبسط بسطاً طويالً على كما يوجد يف كتبهم خللفي، وأنه قياسيف حتليل متام القياس ا

إن : فنقول. أن ليس كل ج ب: إليه املعلم األول، فهو أنا جنعل املطلوب مثالً فأما الوجه احلق وهو الذي ذهب
من ينتج  .أن كل ب اَ: ليس كل ج ب كاذباً، فكل ج ب، ونضيف إليها مقدمة صادقة وهي: قولنا كان

ليس كل ج اَ، : مث نقول. فكل ج اَ ليس كل ج ب كاذباً،: إن كان قولنا: هكذا: االقترانات اليت عددناها شرطية
وهذا أمر خفيف . أن كل ج ب: فينتج نقيض املقدم، وهو فيكون قد استثىن النقيض التايل،. إذ هو خلف حمال

تان شرطيتان، إحدامها ال يتغري حاهلا يف مجيع من قياسني، وفيهما مقدم فيكون هذا القياس مركب يتم. سهل
مقدمها ويتغري  من حيث أن مقدمها تكذيب املطلوب وتاليها نقيض املطلوب؛ والثانية ال يتغري حال املواضع، أعين

تأليف نقيض املطلوب، مع مقدمة حقة،  حال تاليها، فإن املقدمة يكون تكذيب املطلوب، وتاليها أي حال لزم من
. املطلوب محلياً، أو املنتجات الشرطيات إن كان املطلوب شرطياً  التأليفات املنتجة للحمليات إن كانأحد أحناء

. طَ، فه ز إن مل يكن إذا كان ج د، فه ز؛ فليس كلما كان ج د، فه ز، وكلما كان ح: مثالً كقولنا بعد الدعوى

فإنه ليس كلما كان ج د، . لكن هذا خلف .ج د، فح طَفليس كلما كان . إن مل يكن إذا كان ج د، فه ز: ينتج
 .ز أنه كلما كان ج د، فه: فح طَ؛ ينتج

 .فهذا هو حتليل القياس املعروف باخللف إىل مقدماته
   

: التايل حمال، وجيعلون قولنا لكن: الذين حياولوا أن يضعوا الشرطية األوىل، مث يبنوا منها اخللف، فإم يقولون وأما
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إن التايل جيتمع منه : جيمع بني التايل وبني احملال، فيقول فمنهم من يتكلف أن يصادف قياساً. لتايل حمال، دعوىا
 إن التايل: مث يأيت بقياس ينتج الصغرى فيقول. وما اجتمع منه ومن احلق ذلك فهو حمال ومن حق قياس منتج احملال،

اجتمع منه ومن حق قياس  منه ومن كذا قياس ينتج احملال، فقدجيتمع منه ومن كذا قياس ينتج احملال، وما اجتمع 
ومنهم من يعرض عن هذا، . وطول كالم على احمللل هذا بعد أن يكون فيه إدغام مقدمات وتكلف كثري.ينتج احملال

أو إن هذا املنتج حمال، فهو إما عن الكربى، : مث يعود فيقول. فينتج حماالً ويأخذ تأليفات من التايل ومن حق،
مث . عن الصغرى فهو إذن إما عن الكربى، وإما: وليس عن التأليفات، فينتج: مث يستثين. أو التأليفات الصغرى،

مث يقول،والصغرى حمال، . الصغرى فهو إذن عن: وليس عن الكربى، إذ كان احلق هو الكربى، فينتج: يستثين
ذا أنواع من البتر ومن إضمار قياسات مل يصرح مجلة ه مث يكون يف. نقيض التايل حق، ونقيض املقدم حق: فينتج

 .والذي أوردناه هو عني القياس اخللفي من غري زيادة وال نقصان. يف ذلك ا، ال فائدة لنا بتطويل الكالم

يذكر ما هو  جرت يف استعمال اخللف بأن تستعمل تلك االقترانيات، مث تترك النتيجة فال تذكر؛ بل لكن العادة
إن كان ليسس كل ج ب، فكل : أنه إذا قيل مثال العادة يف ذلك هي. ء لنقيض تاليها، فينتج املطلوباحلقيقة استثنا

ويكون قوله فكل ج اَ، معناه إن كان ليس كل ج ب، فكل . ج ب ج ب، وكل ب اَ، فكل ج اَ، وهذا حمال، فكل
  معناه أنه ليس كل ج اَ، وهو استثناءهذا حمال،: ويكون قوله. على ما وصفناه فكل ج اَ وإذا كان األمر. ج اَ

اخللف، أي القياس الذي  قياس: ومعىن قوهلم. فالعادة مستمرة إذن على وفاق حتاليلنا لقياس اخللف. نقيض التايل
قياس اخللف بضم اخلاء، فقد زاغوا، إذ اخللف : يقولون يرد الكالم إىل احملال، فإن اخللف اسم للمحال، وأما الذين

 وبعضهم قال إمنا مسي قياس اخللف، ألنه ال يأيت الشيء من بابه، بل يأتيه من ورائه . املواعيد فقطإمنا يكون يف

 .احملال ال غري واألوقع عندي أن اخللف املستعمل ههنا هو مبعىن. وخلفه؛ إذ يأتيه من كريق نقيضه

 املقالة التاسعة

  من الفن الرابع من احلملة األوىل يف املنطق

  الفصل األول

  فصل" ا"

 يف تعريف القياسات االستثنائية

  يف تعريف أن القياسات االستثنائية إمنا تتم بالقياسات االقترانية

فإن االستثنائيات تتم  وباجلملة. قول قياسي ينتج منه محلي فإنه يتم بأحد األشكال الثالثة اليت للحمليات إن كل
اخللف قد بان أنه يتم بالقياسات االقترانية والشرطية  قول أن قياسفن. باالقترانيات إذا أريد أن يكون القياس مفيداً
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إمنا  وإذ الكالم يف أنولوطيقا القدمية. فقد أوضح من امره أنه تتم فائدته باالقترانيات واالستثنائية، والقياس الشرطي
تضح لك أن القياس وقد ا :فنقول. هو القياس املنتج احلملي، فيكون املراد باالقتراين فيه، وباحلملي واحد

املتصل، الذي يستثىن فيه النقيض التايل، يستبني بالذي  االستثنائي املنفصل إمنا يستثىن فيه الستشعار املتصل؛ وان
يف مجيع  فإذا أوضح أن املستثىن فيه عني املقدم ال يفيد إال بالقياس االقتراين؛ بأن لك ذلك املستثىن فيه عني املقدم؛
إنه لو كان املقدم : بعض احملصلني فأحسن ما تكلف يف إبانة ذلك إن قيل فيه ما قاله. حلمليةالقياسات الشرطية وا

يف إثباته بالقياس حماالً، إذ القياس بني اخلفي، فأما البني فال حاجة  بينا واضحاً، لكان الزمه وتابعه بينا واضحاً، وكان
إن كان كذا : قلنا فإن. أحلق به لفظ الشك، وهو الشرطولوال أن املقدم غري بني ملا : قال. يقاس عليه به إىل أن

معىن إحلاق  فإن كان املقدم بينا نفسه، فما .فإذا زال، صح حينئذ التايل. يقتضي أن املقدم شكا. كذا، فكذا كذا
 .فإن وجدناه ناقصاً أكملناه، وإن وجدناه باطالً انتقلنا إىل غريه فيجب أن نتصفح هذا البيان،. لفظ الشك به

   
فليعلم . فيه أما ما قال من كون املقدم مشكوكا فيه، أو غري مشكوك؛ فأمر قد سلف منا إيضاح احلال :فنقول

وذلك . الصدق، بينا صدقه، فأمر غري مسلم وأما كون املتعلق البني التعلق بشيء بني. ضعف هذه الدعوى مما سلف
. ، لكن لزومه لذلك الشيء البني بينا، فنعلم بتوسط الزمهليس بينا بنفسه ألن الشيء رمبا كان بينا بنفسه، وله الزم

األشياء اخلفية إمنا  إنه بني لزومه عن بني نفسه، فإن: إن الشيء بني نفسه، وان نقول: سواء أن نقول فإنه ليس
 آخر كان لزومها غري بني بأن يتوسط آخر، وينتهي يتدرج إليها بأن تكون الزمة ألمور بينة بنفسها أو مبينة، وإن

 هذا املنتهي إليه بينا بنفسه، وكان الذي يلزمه لزوماً بال وسط بينا بنفسه، ألنه فإن كان. األمر إىل الزم بني اللزوم

يكون الضرب األول من  ويلزم على هذا أن. الزم للبني بنفسه بني اللزوم، فستصري األشياء كلها بينة بأنفسها
بني اللزوم عنها، : بينتني بأنفسهما، مث النتيجة ساته تنحل إىل مقدمتنيالشكل األول ال ينتج شيئاً، وذلك ألن قيا

وهو مثالً إن كان . فيكون املقدم أمراً بينا. النتيجة نسبة التايل إىل املقدم فتكون نسبة القياس إىل. كما قد علمت
وكذلك . اَ بينا كل ج: فيجب أن يكون قولنا. كل ج اَ: والتايل بني اللزوم عنه كقولك. ب، وكل ب اَ كل ج

وأيضاً فإنه ليس جيب أن يكون . يكشف حقيقة الغرض فهذا املقدار من البيان ال. مجيع النتائج الثواين إىل غري اية
 فإذا صار بني اللزوم حبجة،. فإنه رمبا كان غري بني اللزوم، فبني لزومه. متصلة التايل بني اللزوم حىت تكون املقدمة

املقدم بينا بنفسه واللزوم ليس  فيجوز أن يكون. ئذ بعينه، أنتج التايل بعينه، فكان قياساً مفيداًواستثىن املقدم حين
والذي جيب أن نقوله حنن يف هذا ونردفه مبا . شيئاً كان جمهوالً فإذا بان أفاد استثناء مقدم بني نفسه،. ببني، فيبني

وقوف الذهن  حد بني، كان خطور املتعلق به بالبال، معيناً يفتعلق من األمور تعلقاً بينا بأمر وا ميكن، هو أن كال ما
بينا، فمىت أخطر اَ ب بالبال مل حيتج إىل  فيكون إذا كان كل اَ ب بينا، وكان تلو ج د له. على صحة التايل الالزم

إن كان اَ :  قلتفإنك كما أخطرت بالبال حال اَ ب إذا. إلزام التايل أن يستعمل قياس بالفعل بوجه من الوجوه يف
هذا قد  ألن. لكن اَ ب: فال حيتاج إىل أن تعود وتضع. إن كان اَ ب الكائن، فج د: يف خاطرك ب، فكأنك قلت

بالبال ، أو تأخذه خاطراً بالبال إال  ألنك ال تأخذه مقدماً، أو تأخذه خاطراً. فعل يف ضمن إيرادك اَ ب املقدم
كنت باحلقيقة قد استثنيت وضع املقدم، إال أن ذلك مندرج يف  لتايل، وإنموضوعاً، فيعنك وضعه مقدماً صدق ا



 382                    ابن سينا- املنطق

تلك  وأما إذا مل يكن بينا فال تكون الصورة،. حمتاج إىل جتريده استثناء مبتدأ به أنفاً التقدمي، مفروغ عنه، غري
صار مقدماً، فإنه يغنيك االقتراين إذا  وكذلك حال القياس. الصورة، بل حيتاج إىل أن جترد النظر يف أمره مستثين

التايل، وهو النتيجة، لزوم، أي بالقياس إىل القياس وهو، أعين القياس،  بيان مقدماته عن استثناء االستثناء، فيكون
كل ج  ولكن: فنقول. وحبسب ذلك ليس حتتاج النفس، إذا كان اللزوم كامالً، أن ترجع فتستثىن .مقدم شرطي

اللزوم قبل القياس وقبل الوضع،   يف الذهن مع خطور املقدم، لكنه إمنا ليس بنيإذ هذا قد اندرج. ب، وكل ب اَ
وليس صورة هذا االجتماع . عن أمرين وعن اجتماع بينهما وإال فال ألنه ليس لزومه عن أمر واحد بني، ألن لزومه

بالثانية، وعلى أنه ليس يف الذهن التصديق بإحدى القضيتني ومل يصحبه التصديق  ثابتة يف الذهن، فإنه رمبا خطر
مجيعاً ومل يرتبا بالفعل  والفرق بني األمرين قد سلف لك يف موضع آخر، ورمبا حضر ما. ال على بني الصدق بالبال

يغين فيه تصديق واحد فإنه كلما خطر خطر معه  فإن كان. الترتيب الذي يؤدي إىل النتيجة فلم يشعر باملشترك
فإن وضع املقدم يفيد . من واحد احتيج إىل أن جتتمع معاً يف احلالني مجيعاً ديقات أكثرالثاين، وإن كان حيتاج إىل تص

استئناف ملا قلناه من اندراج  ويف احلالني مجيعاً، فإن اخلطور بالبال على متامه يغين عن. يالزم غري بني بنفسه علماً
الً، لكن اللزوم يف أحدمها تصديق واحد، ويف مبتدئ أمراً فض االستثناء القدمي، ويف كون استثناء االستثناء كشيء

وليس هذا إمنا هو يف املقدم الذي يكون بينا بنفسه، بل إذا بان . مع شروط أخرى اآلخر تصديق أكثر من واحد
    بقياس وعلم، كان االستثناء أيضاً

املبتدأ فضالً، كان  ستثناءوكذلك إن كان اللزوم فضالً بأن احلجة، وكان املقدم بينا بنفسه، وإذا كان اال فضالً،
املقدمات من الشرطية ال تستعمل يف العلوم بصورة  وهلذا ما صورت أمثال هذه. تكميل القياس على صورته فضالً

الً، وكذلك .إن كان كذا، كان كذا؛ لكن كان كذا؛ بل هذا يؤخذ أخذاً: يقال ملا كان كذا؛ وال: القيا، بل يقال
فضالً، كان تكميل القياس على  ة، وكان املقدم بينا بنفسه، وإذا كان االستثناء املبتدأاللزوم فضالً بأن احلج إن كان

ملا : الشرطية ال تستعمل يف العلوم بصورة القيا، بل يقال وهلذا ما صورت أمثال هذه املقدمات من. صورته فضالً
 .كذا، كان كذا؛ لكن كان كذا؛ بل هذا يؤخذ أخذاً إن كان: كان كذا؛ وال يقال

يكون استعمال املقدمات الكربى بينة بأنفسها يف القياسات فضالً، وأن يكون  فيلزم أن: وليس القائل أن يقول
االستغناء عنه  فضل يكون: إن الفضل يف القول على وجهني: فنقول. ذلك كافياً، على حنو ما يستعمل الضمري يف

قيل، ال ستؤنف إخطاره بالبال مرة ثانية  يل؛ فلوأستؤنف على سبيل أنه قد فرغ من إخطاره بالبال يف ضمن ما ق
تستغين عن التوقيف عليه، ال أنه لو صرح به لكان األمر خيطر بالبال  أن تكون النفس: والثاين. على سبيل التكرير

 بالبال وإن مل لو صرح به لكان خيطر بالبال أمر سيخطر بالبال، وإن مل يلفظ بلفظه، ويكون إذا خطر مرتني، بل ألنه

بالبال يف زمان ثان، الذي لو صرح ذا  ويكون خطوره بالبال معاقباً خلطور املصرح به. يلفظ به، خطر مرة واحدة
. فما كان على سبيل القسم الثاين فإنه يكون فضالً من حيث هو قول .أيضاً لكان خيطر بالبال فيه أيضاً مرة واحدة

من جال  يس بفضل، بل ال بد منه يف أن يتم املعىن، كما عرفناكمعىن، فيكون هو حمتاجاً إليه، ل وأما من حيث هو
شيئاً، وهو مثالً أنه كل ب اَ،  لكن التصريح مبا صرح به، وإتباعه مطلوب، خيطر بالبال أن القائل أضمر. الكربى

نا بنفسه طالب به النتيجة املقدمة عن التصريح به، وإن مل يكن بي فإن كان بينا بنفسه استغين خبطوره بالبال يف اتباع
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 فلوى أنه فهم من املخاطب ما صرح به، وما صرح به مجيعاً، ملا. وجب أن يكون كل ب اَ ولك: املخاطب، فقال

بالبال الكربى، فال يكون هذا  فأما إن كان اتباع هذه النتيجة ال خيطر. إن كل ب اَ: كان حيقق يف قوله ملا قلت
أخطر بالبال، خارجاً عن خطور الصغرى بالبال، ومتصالً زمانه   هذا اإلضمار إذفإذن إمنا ينفع. الكالم نافعاً البتة

فإمنا ينفع  وإن خطر. فإن مل خيطر مل ينفع البتة، ومل يكن للضمري جدوى يف علم البتة. بالكربى بزمانه، كما لو صرح
 . ذلك الزمان لو صرح بهاإلخطار يف الضمري لشيء ال بد من أن خيطر يف زمان لو قبل اللفظ لكان إفادته ذلك

فمعىن اللفظ . لكن خطوره بالبال يغين استفادته بداللة اللفظ. إليه فإذن املعىن الذي يدل عليه بلفظ الكربى حيتاج
 .كان اللفظ مستغىن عنه حمتاج إليه، وإن

 فإن التصديق مثالً الوضع بالبال، وخطر معه التصديق به، إن كان كل ب اَ، فخطر: وأما يف الشرطية فإنا إذا قلنا
 فإذا جاء. ينتقل فيه الذهن إىل التايل، فضالً عن الزمان الذي استأنف فيه االستثناء يكون خاطراً قبل الزمان الذي

عنه، ليس زمان خطوره بالبال  االستثناء مل خيل إما أن يفيد إخطار شيء بالبال، أو يفيد تكرير األمر حاصل مستعلي
فإذن هذا . زمان خطوره بالبال، فيما استغىن عن التلفظ به  كما كان زمان التلفظ بالكربىزمان التلفظ باالستثناء؛
 وما سلف التصديق به، فليس. ذاتياً يف اإليصال إىل الغرض؛ بل أمر سلف التصديق به االستثناء ليس يفيد أمراً

مجيعاً، فال يفيد أو يفيد  ب اإلفادةفهو فضل حبسب اللفظ، وحبس. الداللية عليه باللفظ مطابقاً لوقت احلاجة إليه
إليه يف وقته، وكان مطابقاً بداللة ملا هو حمتاج إليه يف  وال كذلك الذي إذا قيل، أفاد نفس احملتاج. مستغين عنه

 .الوقت
   

قلنا، كما  وغنما الواجب أن يستعمل على حنو ما. أن استعمال هذه املقدمات على صورة قياسية، تكلف فبني إذن
فإن قائالً لو . له فائدة قياس وليس كل ما كان على صورة قياس، فتكون. ملا كان كذا كذا، كان كذا: ونيقول
أن : فإنه قد علم. ولكن هذا غري مفيد. صدق وكل ضحاك حيوان،: وإذا قال. كل إنسان ضحاك، فصدق: قال

وال يظن أن . ول على هذه الصورةفيجب أن يفهم قول املعلم األ. ضحاك أنه: كل إنسان حيوان، ليس بعد أن علم
كأن  .أو أن املقدم ال يكون موضوعاً مقدماً، وهو غري مشكوك فيه. عن بني الصدق بني الصدق يرى أن بني اللزوم

إن كان اإلنسان حيواناً، فهو  :املقدم، إذا مل يكن مشكوكاً فيه ، مل تكن القضية متصلة، حىت يكون قول القائل
معناه أن استعمال ما ليس مشكوكاً يف مقدمه، بأن يستثين   مقدمه، أو قوالً غري متصل؛ بلجسم؛ أمراً مشكوكاً يف
 اللزوم، أو كان قد بان لزومه بشيء، أو هو بني نفسه، هو أمر غري قياسي، أو غري مطابق مقدمه، إذا كان تاليه بني

حمالة يف إبانته إىل قياس اقتراين،  د، فيحتاج الفإن كان التايل مل يكن لزومه بينا، فهو ابع. بداللته على احملتاج إليه
فإذن ال تكون املقدمة املتصلة متعرضة لالستثناء من مقدمها، ما مل . فينفع ينتهي إليه آخر األمر ليكون االتصال بينا،

 .مشكوكاً فيه، والتايل ظاهر اللزوم واالتصال بنفسه، أو ظاهرمها حبجة يكن مقدمها

إمنا يكون إذا  ات اخللفية والوضعية املتصلة، فإن الفائدة من استعماهلا على صورة قياسيةأن القياس فقد بان وصح
وأما املقدم فال . اقتراين، فيكون ال بد من اقتراين كانت مشكوكاً يف مقدمها، ويكون قد بان اتصاهلا بنفسه أو بقياس

األمر إىل  تثنائية، فال بد من أن ذلك ينتهي يف آخرفإن تبينت باس. استثنائية، أو اقترانية خيلو إما أن يتبني بقياسات
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األمر بقياسات اقترانية، فذلك أوضح  قياسات استثنائية مشكوك يف مقدمتها، تتبني باالقترانيات وإن تبينت يف أول
ي إىل على أنا ال نستبعد أن تنته. صورة قياسية يرجع إىل االقترانيات فتكون مجيع القياسات املفيدة، استعماهلا على

 .حيتاج أن تستعمل على صورة قياس؛ وذلك يف القليل والكثري الغالب ما قلناه استثنائية، ال

: بقياس اقتراين؟ فنقول فما تقول يف املقدمة الشرطية اليت مقدمها قياس اقتراين؟ فكيف يبني مقدمها: قال قائل فإن

ثنائي، من مقدمة تتعلق بقياس االقتراين، فإن كان باالست هو يف نفسه قياس اقتراين، وغرضنا أن الشيء الذي يتبني
 على أين قد. البيان االستثنائي بالقياس االقتراين، وإن مل يكن كذلك بان بقياس غريه نفسه مقدمة كذلك، فقد تعلق

 .أمر قياسي عن قياس مفيد بينت أن استبانه التايل الذي هو نتيجة املقدم، الذي هو القياس، ليس على سبيل بيان
   

التايل، لينتج نقيض  ما تقول يف القياس االستثنائي، الذي يف اخللف، الذي يستثىن فيه نقيض: أن يقول لكن لقائل
وكيف يكون بني املقدم . اللزوم التايل للمقدم إن ذلك ليس من اجلنس الذي هو بني املقدم، بن: املقدم؟ فنقول

لتايل للمقدم وغنما يبني ذلك باقتراين؟ على أنه إذا بان لزوم بني لزوم ا ومقدمه هو الذي يراد إبطاله؟ وكيف يكون
استعماله، واالستثناء التايل،  إن: ولقائل أن يقول. باالقتراين، صح باستثناء نقيض التايل، إنتاج نقيض املقدم التايل

هب أن املستثىن : ولكأنه يق. بني بنفسه ال يبني باقتراين قياس ليس مما يستغين عنه، وقد جاء قياس شرطي مستثناه
إن : فنقول ذكرمت؛ فما قولك فيما يستثين من تاليه، فإنه يتم بال رد إىل االقتراين البتة؟ إذا كان من املقدم، فهو كما

فإن كان من جنس ما اللزوم . ال يكون مثل هلذا القياس ال خيلوا إما أن يكون من جنس ما اللزوم فيه خفي، وإما أن
اللزوم فيه بينا، فكان لزوم التايل للمقدم بينا، وكان كذلك لزوم  وإن كان. قتراين يف إثباتهفيه خفي، احتاج إىل ا

مقابل  التايل بينا، مل تكن الفائدة البتة يف وضع املتصلة على وجه يراد فيه أن يستثىن نقيض نقيض املقدم لنقيض
إلفادة الفائدة على الوجه " ملا"تقدميه بلفظة  اً عنتاليها، لينتج قيض املقدم، فإنا لو وضعنا نقيض التايل مقدماً، مسري

ذلك فضالً، وأمراً يقتضي تكريراً على قريب من النحو املذكور فيما  فكان تقدمي املتصل على عكس. املذكور
 أن يكون قياس مؤلف من املتصالت على الوجه الذي أومأنا إليه، بل نعين أن ذلك ال يكون وحنن ال مننع. سلف

إن كان اَ : بني، حىت يكون قولنا لكن لزوم نقيض املقدم لنقيض التايل غري. وإن كان لزوم التايل للمقدم بينامفيداً، 
فإن . أن اَ ب، إال إذا التفتنا معه القضية األوىل: وموجود معه ليس ج د،: ب، فج د بينا بنفسه؛ مث جيوز أن يكون

األول  وإن مل يوضع مع. ذلك منتج، وهو خبلف اقتراين قد عرفتهالقضية األوىل، كان بيان أن  كان استعماهلا مع
 .احتاج إىل قياس مبني للزوم

يرى، أن املتصل ال يتم إال باحلملي على ما فيه، وعلى أنه ليس  فهذا أكثر ما ميكنين أن أقوله يف نصرة رأي من
 ولكن ملا مل يكن املذكور من. ائيحيث هو محلي، بل من حيث هو اقتراين، وليس باستثن باحلملي منظور إليه من

 .واحداً االقتراين يف كتاب أنولوطيقا إال احلملي، كان احلملي واالقتراين فيه جيريان جمرى

احلملي ال يتم إال مبقدمتني، وان يبني أنه ال  وإذ قد فرغنا من مقصودنا هذا متكلفني ما تكلفناه، فيجب أن يبني أن
 وتنتقل مجيع ما نقوله يف احلملي إىل قياس اقتراين، إن كنت عليه. مقدمتني منحيتاج املطلوب الواحد إىل أكثر 

 .قديراً



 385                    ابن سينا- املنطق

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 القياس ال يتم معناه إال بالكلية واإلجياب

    بتضمنه معىن الكلية واإلجياب يف تعريف أنه ال يتم القياس إال

الالزم، فيكون سبيل بيانه عنه  و معاند، فيكون نقيضه يف قوةاملطلوب إما أن يبني على سبيل أنه الزم عن شيء أ إن
اللزوم عن موضوع، أو العناد له، فال خيلو إما أن يكون ذلك  فإن كان يبني عن شيء ال على سبيل. سبيل االستثناء

 عنه،فيكون لزوم الشيء . جزئياً، أو يكون ليس كذلك، بل ال جزء فيه، وهو حكم املقرر الشيء مركباً تركيباً

شيء مركباً تركيباً جزئياً،  فإن كان يلزم عن. كما يلزم عن مفرد لوضعها ورفعه، فيكون على سبيل فاالستثناء أيضاً
وليس ميكن أن . به نسبة ما أخرى إىل هذا الشيء وليس على سبيل وضع استثناء، فال بد أن يكون الذي تبني

ذا القول ال إىل أجزائه ويكون إذا عقلت تلك النسبة ووضع نسبة إىل مجلة ه إما: تكون النسبة إال على الوجهني
وهذا القسم هو أيضاً  .لزم هو، سواء كان الوضع إجيابياً أو سلباً، إلزاماً أو رفعاً؛ بعد أن جيعل حكماً ذلك الشيء،

نسبة اليت وذلك ألن ال. املطلوب واحداً فواحد وأما نسبة إىل أجزاء هذا القول. من القياس الشرطي االستثنائي
فإنه إذا مل يكن لذلك نسبة إىل مجلة هذا . وإما أن تكون إىل أجزاء اجلملة لذلك الشيء إما أن تكون إىل اجلملة،

احلكمني باآلخر،  إىل أجزائه، حىت تلك النسبة توجب مجيع األجزاء، مل جيب أن يتصل يف الذهن أحد القول، وال
الذهن، لزم أن حيضر يف الذهن شيء آخر،  ا كان الشي إذا حضر يفوإذ. أعين املطلوب، مبا يطلب به، ويعلم به

معنني معقولني، إما أن تكون لزوم، أو تالزم ليس على سبيل ما يكون  وكل عالقة بني. فبني أن بينهما عالقة ما
أجزاء  فإن كان الشيء الثالث الذي له نسبة. أن تكون تلك العالقة فيه على سبيل محل أو وضع حبمل ووضع؛ وإما

فغن ما . التالزم من غري محل ووضع إمنا نسبته إىل أجزاء املطلوب هي على سبيل نسبة. املطلوب، فيبني به املطلوب
أو وجود احملمول، أو وجودمها مجيعاً فقط، دون الداللة على  حيضر منه يف الذهن إما أن يدل على وجود املوضوع،

 .بينهما سبلي النسبة اليت

فإنه . هذه العالقة مع الطرفني مجيعاً مث جيب أن تكون. العالقة فيما حنن فيه، عالقة محل ووضعفيجب إذن أن تكون 
أو سلبه عن طرف، أو عكس ذلك، لزوم عالقة ما بني  إن كان مع أحد الطرفني فقط، ويوجب وجوده لطرف،

ك؛ بل مجلة قول واحد جتتمع لزم قول قوال، وليس وجود ذلك الشيء سبباً لذل وإمنا. الطرفني، فالقياس يعد شرطي
العالقة إذا  وتكون تلك. فإذن جيب أن تكون العالقة مع الطرفني معاً. الطرفني، تلزمه صحة قول آخر فيه أحد

الثالث هو الذي جعل الطرفني جمتمعني  إال أن. علقت له معهما، صار احلمل أيضاً كاللزوم، واملطلوب كالالزم
فإذا علقت تلك اخلاصية، وهي أا ملا . الطرفني اللذين للمطلوب وجب دائماً مجعتلك اخلاصية ت. خلاصية ال حمالة

 الطرف نسبة كذا، وإىل ذلك الطرف نسبة كذا، وجب أن تكون الطرفني نسبة كذا يف أي مادة كانت هلا إىل هذا

 مادا، لزم دائماً ألن ال اتفقت، وأي قول كان، ألن تلك اخلاصية يف صورة املقدمة، أعين كيفيتها وكميتها وجهتها
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واستثناء؛ بل يقتصر على تلك اخلاصية، وإن كان يف  فال حيتاج أن يبتدأ كل وقت بوضع الشرطي. يصح الالزم
 .وكان من احلملي من هذه اجلهة أيضاً ما يتم يف القوة بالشرطي احلقيقية عند النفس شرطي واستثناء،

يلزمه  ك القسم اخلاص الذي اجتمع له الطرفان، وهو الوجه الذياألخرى اليت تقع للنسب، دون ذل وأما األقسام
وقد توجد تلك الصورة . ملادا املطلوب، فال يكون لزوم ما يلزم خلاصية يف هيئة املقدمة الالزمة وصورا، بل

نا يف قياسياً، بل عسى مثل العكس، وكذب النقيض؛ وليس كالم بعينها، فال يلزمها مثل صورة ذلك الالزم لزوماً
 .مثل ذلك

   
إمنا تكون على  واتضح أن القسم الذي تكون نسبة الشيء الثالث فيه إىل أجزاء املطلوب حىت جيمعها، فقد بان

وهذا الثالث ال خيلو إما . التأليف سبيل محل ووضع، وتكون هيئة تلك النسبة ملزمة للمطلوب، وذلك هي صورة
فإن كان غري مفرد، فال خيلو إما أن يكون يف قوة مفرد، أو تكون  .مفردأن يكون شيئاً مفرداً معىن ولفظاً، أو غري 

وضع  فإن: فإن كان يف قوة مفرد، فحكمه حكم املفرد الذي يقول. يتصل منها ما قوته قوة مفرد أجزاءه متباينة، ال
 إىل كال الطرفني، أو منها نسبة ال يف قوة مفرد، بل أخذ على أنه شيئان أو أشياء متباينة، فإما أن يكون لكل واحد

فإن كان لكل واحد منها نسبة إىل كال الطرفني، . آخر جلملتها، أو بعضها له نسبة إىل طرف، وبعضها إىل طرف
 واحدة منها، فيكون القياس واحد تاماً بواحد، ويكون ذلك اآلخر إما فصالً، وإما فإما أن يتم مجع الطرفني بنسبة

وهو من جهة ما هو . املتوسط رفني جبمع النسب كلها، فيكون مجلتها هو الشيءقياساً آخر؛ وإن كان يتم مجع الط
: ومثاله، والنسب خمتلفة. وكل ما هو ب مع ج، فهو د اَ ب، و ج،: مثال هذا، والنسب متفقة. مجلة كمعىن واحد

،وليس ج، وكل ما هو ب ،اَ ب ل هذا التوسط، حىت ولسنا نبني ههنا شرائط اإلنتاج، بل أحوا. وليس ج، فهو د
 .األمر أن النسب هي تلك اليت مضت وشرائط القياس هي تلك اليت مضت نبني آخر

من حيث  املقدمة من حيث هي مقدمة، هي من مجلة القول الذي ليس مفرداً، اللهم إال أن تأخذ ال وأنت تعلم أن
كل اَ ب، : كقوهلم، قولنا .لفردتفصيلها يف جزئيها، بل من حيث هي أمر من األمور، فتكون أيضاً يف قوة ا

واحدة إىل كل واحد من الطرفني، بل جيب أن  وأما من حيث هي مقدمة منفصلة، فال تكون هلا نسبة. حمصورة
 .الذي أوردناه، الذي فيه التركيب تنفصل نسبتها، وال يكون حاهلا حال املتوسط

فظاهر أنه يكون حينئذ . اء فيه البتة، بل تعترب اجلملةنعترب األجز وقد دخل يف هذا البيان القسم الثاين، وهو أن ال
 .أجزاء نسبة شيء واحد ذي

وذلك أنه إذا . يلزمه منه الزم البتة وأما القسم الثالث الذي وضعت فيه النسب متفرقة، فمن البني أنه ال جيب أن
ث مع الرابع عالقة ما رابع نسبة محل أو وضع، وليس الثال كان لشيء إىل شيء نسبة محل أو وضع ولثان إىل

يكن بني الشيئني بسببهما عالقة محل أو وضع، فإن األشياء كلها ذه الصفة؛ بل جيب  ونسبة، فال جيب من ذلك أن
كذلك، فكل واحد  حمالة إن كان وال بد أن يكون بني هذين الداخلني نسبة وعالقة يف محل ووضع، فإذا كان ال

مث ذلك والثاين جيمع . منهما وبني أحد الطرفني ا أن حيدث عالقة بني الثاينمنهما، أو واحد منها، فإنه أوالً إم
النسبة البعيدة، بل جيب أن يتحقق له إليه أوالً نسبة، مث يؤدي إىل طرف الذي  الطرفني، فإن النسبة القريبة قبل
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قياساً واحداً، ألنه يكون  ونفهذا ال يك. النسبة إليه، إذا كان ال نسبة له أو إليه إىل ذلك، إال بواسطة هذا خيصه
الشيئني الداخلني الذي خيص ذلك الطرف، عالقة ونسبة، مث  مشتمالً على بيانني، أحد البيانني أن لطرف ما إىل أحد

 فإن مل يكن هذا، مل جيب للذهن. الطرف إىل ذلك الطرف، عالقة ونسبة، وبينهما اجتماع بيان ذلك يتبني أن هلذا

ود يف جانب اَ، فإن مل يكن  مثاله إذا كان طرفا املطلوب ب واَ، والداخالن ج يف جانب ب،. أن يتبع عالقة عالقة
فإن . أول النسب املؤلفة نسبة ب مع د، أو نسبة اَ مع ج جل و د عالقة مل يلزم شيء؛ وإن كان بينهما عالقة، كان

 كانت النسبة د إىل اَ و ب، توجب بينهماتوجب نسبة مقررة ل ب مع د، أو مع ج؛ مث  كانت هذه النسبة مؤلفة،

 .التأليف وإن كان ال يوجب بينهما وقوع نسبة مل يغن هذا. وقوع نسبة، فقد بان املطلوب ثانياً

لزم ألحد الداخلني مع أحد الطرفني  وأنت تعرف هذا إذا رغبت هذه املقدمات خمتلفة الكيفية والكمية، فتجد أن
وملما كان قياس الواحد على هذا السبيل، فإذن القياس الواحد، . شيء ة، وإال مل يلزمهنسبة، لزم ثانيها لطرفني نسب

 بالفعل أو بالقوة واحد؛ وهو إما موضوع لطرف، حممول لطرف، أو موضوع هلما، أو حممول إمنا الداخل فيه

لموضوع نسبة إليه بالقوة ول وجيب أن يكون احملمول يف املطلوب نسبة إىل الداخل بالفعل أو بالقوة كلية،. عليهما
 .الطرف الذي هو موضوع املطلوب أو بالفعل موجبة، حىت يكون احلكم على الداخل يتناول

   
تتم باالقترانية، وكذلك  إن االستثنائية أيضاً إمنا: األشكال القياسية ثالثة، أعين االقترانية، وقد كان قيل فإذن

مث قيل بعد هذا القول يف التعليم . بالشكل األول تتم هذه األشكالو. فكل مطلوب إمنا يتم ذه األشكال. اخلفية
وأما اجلزئي فقد ينتج عن كليتني، وعن . وال ينتج كلي إال عن كليتني .إن كل قياس يتم بكلي، وموجب: األول

إنه إذا من  فبهذا القول يتبني صحة ما ذكرناه،. والنتيجة تشبه يف اجلهة إحدى املقدمتني ال حمالة .كلي وجزئي
 .النتيجة ضرورية كانت ضرورية وممكنة، مل جتب نتيجة مطلقة، أو مطلقة ممكنة، مل جتب

موجب بالفعل أو بالقوة، كاملكن واملطلق  قد تبني لك من هذا أنه ال بد يف كل قياس من مقدمة كلية، ومما هو
أما اجلزئي فقد ينتجه كليتان، وكلي و. الكلي ال ينتجه إال كليتان ويتبني أن. إذ قوة سالبة، قو موجبة. الصرف
 ويف كل قياس: قيل. والسالبة ال تنتجها إال سالبة وموجبة، ال موجبتان. ينتج إال موجب واملوجب ال. وجزئي

اعتراف املعلم األول ذا، أن  مقدمة تشبه النتيجة يف الكيفية واجلهة، إما كليتهما، وإما أحد يهما، فالظاهر من
على سبيل التشكيك، وكذلك ما ينتجه من مطلقة، عن  نتاج ممكنة، عن مطلقة ضرورية، هوالذي يورده يف است

 .ضرورية وممكنة

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف القياسات املؤلفة من مقدمات أكثر من اثنتني
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  وبيان أا قياسات كثرية مركبة

إنا : وبقي لك أن تتشكك وتقول. قدمتنيواحدة، وال عن أكثر من م قد استبان لك أن ال قياس اقتراين عن مقدمة
على ذلك  قياسية، حياول ا إبانة مطلوب واحد، وتزن املقدمات فيها أكثر من اثنتني، مما يدل قد نشاهد أقاويل

 .كتاب األصول يف اهلندسة، وغريه

لك املقدمات ليس إما أن تكون ت: وتزيد على االثنني، ألحد وجوه ثالثة إن املقدمات تكثر يف القياسات،: فنقول
االستقراء  وإما أن تكون موردة على سبيل. القريب، بل مقدمات تنتج املقدمات اليت هي أقرب مقدمات القياس

وأما أن تكون خارجة . مقدمة والتمثيل، فال تكون مقدمات القياس نفسه، بل مقدمات استقراء يتعرف ا صحة
بعض تلك الوجوه أن ترد للحيلة، وبعضها أن : وجوه هذا علىو. عن الضرورة، وعن املنفعة القريبة من الضرورة

املقدمات  فأما املوردة، فهي اليت يراد ا ستر النتيجة اليت كانت. الستظهار يف اإلبانة تورد للزينة؛ وبعضها أن تورد
ليمها؛ فإذا انسياقه إليه، فعوسر يف تس الضرورية لو أوردت صرفه حلدس ما تناسق إليه يف النتيجة، وعلم كيفية

وهذا . اجلدوى، وخصوصاً الختالط ما جيدي ا، تركت املعاسرة تسليمها خفي وجه انسياقها، وظن ا أا عدمية
فمقدمات حياول  وأما اليت للزينة،. االمتحان، وقد يقع ذلك يف الغباوة، والتلبيس، والترائي بالتدقيق يف اجلدل ويف

وأما اليت لإليضاح . املقصود مبرتلة ص، وهي مقدمات وجودها وعدمها يفا حتسني الكالم بالتشبيب، وبالتخل
كاالستشهادات املستغىن عنها، وكتقسيم اللفظ، وكاالنتقال من لفظ  فكاألمثلة املستغىن عنها، وغنما تورد للتفكري

بل   من مقدمتني،وأما القياس القريب، فمحال أن يكون من أكثر. مما يقال يف كتاب يف اجلدل إىل لفظ، وغري ذلك
 .حيتاج أن يكون األصغر فيه بالقوة أو بالفعل داخل حتت حكم األكرب كلي

   
القياس أن  وقع إذن إن وقع وليس بسبب االستقراء، وغري ذلك من هذه الوجوه، فهو بسبب تركيب فالتكثر

أحدمها على املقدمة، :  قياسانفيتركب .يكون القياس مؤلف من مقدمتني، كلتامها أو إحدامها حتتاج إىل قياس بينيها
والنتيجة أيضاً . واملقدمات املنتجة إلحدى املقدمتني زوج.حمالة ومقدمات املطلوب زوج ال. واآلخر على املطلوب
 فإذن مقدمات القياسات البسيطة أو. ضعف ما ينتج الواحد، ومجع الزوج إىل الزوج زوج لكليهما زوج؛ إذ هو

ال يتم بزيادة، وال يستوي  ا فرداً فهناك إما نقصان، وإما زيادة، وإما عقم، إن كانفإن كان عدده. املركبة أزواج
املقدمات قد أسقط الكربى منها استغناء مبا هلا يف اشتهارها  إما أن تكون: بنقصان، والذي بنقصان فهو على وجهني

الصغرى  غالطة واخلطابة؛ أو أسقطتاستغناء بالظهور فيما لو صرح به لظهر كذبه، كما يف امل من الظهور، أو إيهام
يف نفسها وال حليلة، لكن ألا  وإما أن يكون اإلسقاط على سبيل استغناء عن املقدمة ال لظهورها. بسبب من ذلك

أن جتعل بعد ذلك مقدمة، فتسقط النتيجة اليت عن املقدمتني  قد ظهرت بتأليف املقدمتني اليت تنتجها ظهوراً يغين
 وإذا كان على كل مقدمة قياس فيبعد أن يسقطا معا كما. فتكون ثالثة، وينتج املطلوب خرى،ويؤتى باملقدمة األ

سبق قياسه كأنه نسي عند  تسقط النتائج استغناء بالظهور، بل إن أسقط منها شيء، فاليت يتأثر قياسها، فإن الذي
وأما الذي بالزيادة على الوجوه . ن ال يذكرالقياسني أوىل بأ االشتغال مبا تأخر قياسه؛ فكان نتيجة األقرب زماناً من
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 الذي ألجل العقم فهو أن ال تكون الفردية ترجع إىل الزوجية بوجه، ال بنقصان، وال وأما. اليت سلف لك ذكرها

 .بزيادة

اليت تكون النتائج املتقدمة  واملوصل هو. وكل قياس مركب فإما أن يكون موصالً، وإما أن يكون مفصوالً
سواء أكان التركيب بسبب حاجة إحدى املقدمتني إىل  يت هي مقدمات املطلوب، مذكورة فيه بالفعل؛للمطلوب، ال

قد ذكرت النتائج . بسبب حاجة املقدمتني كلتيهما إليه، فيكون تركيباً مضاعفاً القياس، فيكون تركيباً واحداً؛ أو
فيقرن بني اثنني  ى املقدمات عن املطلوب،اا نتائج، مث ذكرت على أا مقدمات، وذلك بأن يبتدأ من أعل على

أخرى فعل، وإن مل حيتج أخذت تلك املقدمة  فإن احتيج إىل أن تستنتج مقدمة. اثنني منها، فتنتج نتيجة هي مقدمة
فإما إن احتيج إىل أن يستنتج األخرى أورد له . مقدمات، ونتيجتان واملقدمة األخرى، فأنتج منهما فتكون أربع

. ونتيجة ويف الطبقة الثانية مقدمتان،. فيكون يف طبقة واحدة أربع مقدمات، ونتيجتان. واستنتج ني،قياس من مقدمت

النتائج نصف املقدمات، ويكون يف كل  فتكون مجيع ملقدمات يف التركيب ستا، ومجيع النتائج ثالثاً، ويكون عدد
إال أن . تني مشتركتني، كانت ستة حدودقياس، وكانت املقدم فإن كان على كل مقدمة. قياس ثالثة حدود ونتيجة

لكم من املشترك ومن أحد طريف اخلمسة حتصل إحدى . فتكون مخسة حدود الواحد منها مشترك يف الوسط
املطلوب، الذي  ومن طريف اخلمسة حيصل. ومن املشترك الطرف اآلخر حتصل املقدمة األخرى. القريبتني املقدمتني

 .إليه يساق تركيب القياس

مقدمتان على : فتكون هناك أربعة مقدمات. هناك قياسان فقط ن القياس على مقدمة واحدة فيكونوإن كا
فيكون  .النتيجة؛ إحدامها نتيجتان القياس األول واألخرى غري نتيجته؛ وينتج مهما املطلوب املقدم،ومقدمتان على

املقدمات ضعف عدد النتائج، وإما   عددويكون. عدد املقدمات مع اخذ النتيجة مكررة أربعاً، وعدد النتائج اثنني
. وكل ج د، وكل د ه، فكل ج ه. وكل ب د، فكل ج د كل ج ب،: مثاله. عدد احلدود ههنا على عدد املقدمات

،ود فتكون احلدود ج ، ب ه. 
   

ولكن الثاين يف  ني،فإن كان القياس اثن. هذا أنه إذا كان القياس واحد كانت املقدمات على حدود ثالثة واألصل يف
نتيجتني متباينتني، كانت املقدمات أربعاً،  درجة األول، أي ليس شيء فيه نتيجة عن القياس األول، بل ينتجان

فإن . القياسان على مقدمتني مشتركتني، مها جزءا قياس آخر، صارت مخسة فإن كان. وكانت احلدود ستة، ال أربعة
كانت  فإن. ثة تنتج متباينات كانت املقدمات سنا، وكانت احلدود تسعةاليت يف درجة واحدة ثال صارت املقاييس

احلدود يف القياس املتتالية على عدد  فال يزال يزداد عددا. النتائج الثالثة تشترك على الوالء، صارت احلدود سبعة
مات تارة أزواجاً وتارة واحلدود أفراداً، وتكون النتائج لضعف عدد املقد املقدمات بواحد، وتكون املقدمات أزواجاً

 .أنصاف األزواج تكون أزواجاً وتكون أفراداً أفراداً، ألن

هذه النسبة، لكن أحد القياسني أقدم مرتبة من القياس الثاين، إذ توجد فيه  وأما إذا كانت القياسان ليس نسبتهما
مقدمة أخرى، وحد  الثاين، جاءتفإذا جاء القياس . األخر، فإنه إذا مت القياس األول كانت احلدود ثالثة مقدمة

. القياس األول؛ فيبقى القياسني أربعة حدود اثنان من الستة، حدود: آخر، فيكون للقياسني يف البسط سنة حدود
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فإن جاء قياس ثالث حينئذ جاء مبقدمة تضاف إىل . والنتائج نصف عددها فيكون عدد احلدود مثل هدد املقدمات،
ثالثاً، واحلدود  دة حد، وتكون املقدمات مع ما فيها من النتائج األوىل ستاً، والنتائجويكون بزيا النتيجة الثانية،

ازداد حد فصارت املقدمات ستاً، ازدادت نتيجة  واآلن ملاذا. وإذا كانت املقدمات أربعاً كانت احلدود أربعة. مخسة
فيكون يف . نتائج أربعاً، واحلدود ستةقياس، فصارت املقدمات مثاين وال فإن زدنا حداً، ازداد. ملا سلف، ومقدمة

املقدمات قد  ويف القياس الثاين يتساوى املقدمة واحلد، كأن. عدد احلدود أكثر من املقدمات بواحد القياس األول
فإن احلدود كانت . تزداد مقدمتان مث من بعد ذلك يكون جتاوزه يف كل تركيب؛ إذ مع كل حد. حلقت احلدود

فلما زاد حد صارت . مقدمتان فصارت املقدمتان أربعاً د فصارت احلدود أربعة، وزادتأوالً ثالثة، وزاد واح
فتكون املقدمات دائماً أزواجاً، وتكون احلدود يف أول األمر . وعلى هذا القياس .املقدمات ستاً، واحلدود مخسة

كان الترتيب خمتلطاً مل  فإن. دائماًوكذلك تنتظم . إذ هي ثالثة، ويف التركيب الثاين زوجاً، ويف الثالث فرداً فرداً،
املقدمات وإن بقيت أزواجاً، فاحلدود ال تبقى أفراداً  أما ذلك الترتيب فال أن. حيفظ لذلك الترتيب وال هذا الترتيب

مستمراً  لكن احلدود ال يكون تزايدها. الترتيب، فإن املقدمات دائماً تبقى أياً أزواجاً وأما هذا. وال يكون هلا نظام
وال التركيب اآلخر الذي سنذكره  وليس تكون املقاييس املركبة هذا التركيب،. لى تزايد العدد، وعلى تواليهع

فإن القياسات عليه، وعلى مقدماته، تكون . كلياً موجباً الذي من قياسات من شكل واحد، إال أن يكون املطلوب
 ن املطلوب سالباً كلياً، فإن القياس على أحدفإن كا. األول، أعين من احلمليات من الشكل األول، ومن الضرب

من الشكل األول، ومن  وأما على مقدمته الثانية فيكون. مقدمتيه وهو الكلي املوجب، أن يكون من الشكل األول
فيكون تركيب قياسه األبسط وهو الذي . من ج اَ ال شيء: مثاله، واملطلوب. الشكل الثاين، وحبدود واحدة بأعينها

كانت املقدمة الصغرى موجبة، والكربى سالبة، أعين يف القياس القريب من  قدمته على وجوه، فأما إنقياس على م
والكربى  هذا القياس القريب من الشكل األول، فإنك جتد الصغرى ال تبني إال بالشكل األول، املطلوب، وكان

كل ج ب، وكل ب د، فكل : األول كلأحدمها والكربى من الش: تبني بالشكلني، وتتبني بالشكل الثاين من وجهني
اَ. ج د اَ فال شيء من د وال شيء من ه ه والوجه الثاين والكربى من الشكل الثاين . فال شيء من ج اَ .كل د

فال شيء من د . كل د ه، وال شيء من اَ ه، فال شيء من د اَ. ب د، فكل ج د كل ج ب، وكل: وصغراه موجب
. ب د، فكل ج د كل ج ب، وكل: اوجه الثالث والكربى من الشكل الثاين وصغراه سالب.  اَ جفال شيء من .اَ

 .اَ فال شيء من ج. ال شيء م د ه، وكل اَ ه، فال شيء د اَ
   

فتكون . الثاين تكون املقدمة الصغرى موجبة، والكربى سالبة يف القياس القريب، ويكون القياس من الشكل وإما أن
األول والقياس على الكربى من الشكل  ى ال تتبني بالشكل األول أيضاً، والكربى تتبني بالشكلني، الوجهالصغر
الوجه . فال شيء من ج اَ. وال شيء من د ه، فال شيء من اَ د كل اَ ه،. كل ج ب، وكل ب د، فجل ج د: األول

 كل اَ ه، وال.  كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د:الكربى من الشكل الثاين والصغرى موجب الثاين والقياس على

فال شيء من اَ د ،ه من الشكل الثاين، وصغراه  الوجه الثالث والقياس على الكربى. فال شيء من ج اَ. شيء من د
 .فال شيء من ج اَ. د ه، فال شيء من اَ د ال شيء من اَ ه، وكل. كل ج ب، وكل ب د، فكل ج د: سالب
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وال يتم حينئذ إال من الشكل الثاين، فيكون من ذلك وجوه ثالثة، وهي   كانت املقدمة الصغرى سالبةوإما إن
قياسه  فإن كان املطلوب جزئياً موجباً، فيكون. وأنت ميكنك أنت تعلم ذلك. الثالثة املذكورة عكس الوجوه

كان القياس على الكربى  ول،فإن كان على صورة الشكل األ. القريب من مقدمتني موجبتني، وإحدامها كلية
من الشكل األول واجلزئية موجبة صغرى ال  والقياس على الصغرى إما. الكلية املوجبة من الشكل األول فقط

فيكون القياسان األبعدان من الشكل األول ال غري؛ وإما كمن جزئية  حمالة؛ وإما من الثالث فيكون من كليتني؛
 وإن كان القياس القريب من الشكل الثالث، وصغراه موجبة. تارة كربىاجلزئية صغرى، و وكلية، فتكون تارة

. الثالث على وجهني جزئية، كان القياس على كرباه من األول، وعلى صغراه إما من األول كما علمت، وإما من

كرباه إما من الشكل األول، وإما من  وإن كان صغراه كلية، كان القياس على صغراه من الشكل األول، وكل
فإما أن يكون القياس القريب عليه من الشكل األول، أو الثاين، أو  فإن كان املطلوب جزئياً سالباً،. ضروب الثالث

 القياس القريب عليه من الشكل األول، فيكون القياس على كرباه من الشكل األول ال غري؛ فإن كان. الثالث

القياس عليه من  وإن كان. لى ثالثة ضروبوعلى صغراه من الشكل األول على ضرب، ومن الشكل الثالث ع
كرباه من األول، ومن ضرب الثاين،  الشكل الثاين، وصغراه موجبة، وكرباه كلية، فيكون القياس القريب على

وإن كانت صغراه . وتركب املزاوجات فيه، فتكون مثانية .وعلى صغراه من األول، ومن ثالثة ضروب الثالث
األول، وصغراه بضرب من األول، وضربني من الثاين، وثالثة ضروب من الثالث؛  سالبة، تتبني كرباه بضرب من

 .أربعة وعشرين تركيباً فيكون
   

النتائج أصالً، إال  التركيب الذي يكون على سبيل فصل النتائج من املقدمات، بأن تذكر املقدمات وتترك وأما
فإن أول القياس الذي فيه . وكل زح، فكل ج ح ز،كل ج ه، وكل د ه، وكل ه : النتيجة األخرية، مثل قوهلم

والقياس الثاين مذكور كرباه يف املثال الذي أوردناه، فكلما زدنا حداً، زادت  بالفعل ال حمالة، وهو من مقدمتني،
د فتكون عد. رابعة فيكون ملا زدنا حداً رابعاً، زادت مقدمة ثالثة، وإذا زدنا حداً خامساً، جاءت مقدمة مقدمة؛

احلدود فرداً؛ وإن كانت املقدمات فرداً،  فإن كانت املقدمات زوجاً، كانت. املقدمات أقل من عدد احلدود بواحد
مع زيادة كل حد، تزيد نتيجة القوة، أعين من النتائج النافعة يف  لكن. كانت احلدود زوجاً؛ كذلك على الوالء

يف  زائدة النافعة يف املطلوب، هي بعدد احلدود، ومثلهاحد زادت نتيجة، فتكون النتائج ال فكلما زيد. املطلوب
التركيب أن تستنتج نتائج غري نافعة  النتائج النافعة يف املطلوب، أنه يف قوة مثل هذا: ومعىن قولنا. الزوجية والفردية

وأما غري النافعة . كل ج د: كل ج ه، ومثل: املثال الذي أوردناه، فمثل والنتائج النافعة يف املطلوب يف. يف املطلوب
فهذه النتيجة  .فينتج فكل د ز. كل د ه، وكل ه ز: إذ نقيس يف تلك املقدمات، فنقول: فمثل قولنا يف املطلوب،

بترتيب آخر ونسق آخر جنعل فيه مقدمة ج ه  وإن كان لنا أن نبتدئ. غري نافعة يف املطلوب يف نسقنا الذي نسقناه
لكن نكون قد غرينا النسق الذي . مث نضيف إليها مقدمة ز ح على أا بينة ، مث نبنيها،بينة، ومقدمة ه ز غري بينة

أن كل : ننتج أوالً وأما النوع اآلخر فإنا. وهذا النوع ال يستفاد فيه، مع زيادة كل حد نتيجة. هذا ملثال فرضناه يف
وأما كل د ز، وما . كل ج ح:  ح، فينتجز كل: كل ج ز، مث نضيف إليه: كل ه ز، فينتج: ج ه، مث نضيف إليه
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 .الوجوه، يف هذا الترتيب من القياس جيري وجمراه، فإنه ال ينفع بوجه من

وأما الكلي املوجب، . األصغر، ويف جانب احلد األكرب، ويف األوسط واعلم أن احلد الزائد، يدخل يف جانب احلد
علمت يف  ول، ويكون التركيب الواقع فيها على النحو الذي قداملركبة عليه إال من الشكل األ فال تكون القياسات

فنظري . الوجه املذكور يف املوصالت وأما الكلي السالب فيكون عليه القياسات مركبة على. املثال الذي أومأنا إليه
كل ج : ثاينونظري الوجه ال. شيء من ه اَ، فال شيء من ج اَ الوجه األول، كل ج ب، وكل ب د، وكل د ه، وال

وكل د ،د وكل ب ،فال شيء من ج اَ ب ،وال شيء من اَ ه ،ه .،د وكل ب ،ونظري الوجه الثالث كلي ج ب 

 .وألن د ه، وكل اَ د، فال شيء من ج اَ

الفعل فيها النتائج أصالً، ويرضى ا وهي بالقوة، وإمنا تذكر األخرية منها ب وكذلك احلال يف مجيع الوجوه اليت تترك
قياساً مفرداً، أو  فمن هذه األشياء، يبني لك أن الكلي املوجب مما يصعب وجود القياس عليه جداً، كان .فقط

يسهل وجود القياس عليه جداً، ألنه يتبني  ومقابله. إذ ال يكون إال من ضرب واحد من شكل واحد. قياساً مركباً
، ويتبني بضروب كثرية جداً من القياسات املركبة، عددناها السالب بستة ضروب مفردة، أعين ذا املقابل اجلزئي

 يعرف ذلك من مذهب هذا االعتبار، ويلي الكلي السالب. املوجب يف الصعوبة الكلي السالب وعلى الكلي. لك

 .ويعرف ذلك من ذلك املذهب أيضاً. يف الصعوبة مقابلة اجلزئي املوجب

النظام ينقطع  قدمات سوالب بعد املوجبات، فاألحسن أن توصل، فإنالتركيب املفصل إذا انتهى إىل امل وأعلم أن
. كانت، استمر القياس على تركيب املفصول وأما إذا كان االبتداء من السوالب، مث تلتها موجبات أي عدد. هناك

أو إلنتاج وتكون االقترانية إما داخلة إلنتاج االتصال واالنفصال،  وقد تتركب القياسات االستثنائية واقترانية،
 .االستثناء

  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف اكتساب املقدمات

  وحتصيل القياسات على مطلوب مطلوب

   
وليس يكمل انتفاعنا . ومركبة اشتغلنا إىل هذا احلد بتبيني أن القياس ما هو، وكم ضروبه، وما الفرق بني بسيطة قد

وذلك ألنا إذا احتجنا إىل معرفة . نكتسبه وحنصله يفبأن نعلم القياس الصحيح من غري الصحيح، إذا مل نعلم ك
وهذا . ويكو مثلنا كمثل من يعلم أن الدواء النافع لعلة كذا ما هو. القياس ما هو شيء بالقياس مل يكفنا أن نعلم أن

صالً صادفه معموالً حم فإنه إن اتفق أن. يكفيه يف شفاء العلة، ما مب يكن يعلم من ذلك طلبة وحتصيله واختاذه ال
فحرى بنا أن نشتغل . وكيفيته يف حاجته الساحنة انتفع به، وإن مل يتفق ذلك بقي متحرياً ال ينفعه علمه مباهيته
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أما اكتساب القياس من حيث هو برهاين أوجد يل غري ذلك، . على وجه كلي بتعرف كيفية اكتساب القياس اشتغالً
جديل؛  هو عن القياس الكلي، ال عن قياس ما معني برهاين أوحبثنا هذا؛ بل كما أن حبثنا إمنا  فهو أمر أخص من

 .ما كذلك حبثنا عن اكتساب القياس إمنا هو عن القياس على اإلطالق، ال عن قياس
   

قد علمنا أن : فنقول ما أفادنا املعلم األول يف ذلك، وإن كان مجيع الصناعة مستفادة منه بقوة أو فعل، ولنعرب عن
موجودة يف الشخصيات؛ وإما حممولة على  والشخصيات قد تكون حقيقية.  وإما كلياتاألمور إما شخصيات،

وأما . باحلقيقة، وهذا الشيء قد أوضح لك يف موضع آخر الشخصيات، كهذا األبيض على زيد، فال يكون
. ر يف الوسطاألشخاص بال واسطة، ومنها كليات بعيدة عنها وال عام هلا، وإما أمو الكليات فمنها كليات قريبة من

كاإلنسان على  حممول إما ذايت وعلى اري الطبيعي، وإما كائن بالعرض كحمل موضوع على عارضه وكل
حمموالن عليه احلمل الطبيعي كحمل  األبيض، أو محل عارض على عارض آخر يشاركه يف املوضوع، الذي مها

ع على عرضيه، بل وقد يكون من محل من محل موضو وليس كل محل عرضي إمنا يكون. األبيض على املوسيقار
حيمل اإلنسان على احليوان، وزيد على اإلنسان، وذلك يف القضايا احملصورة  موضوع على ذاتية املقوم األعم، كما

أن يكون  لكن األمر الذي هو يف نفس واجب، حبسب طبائع األمور من غري اعتبار عارض من خارج، هو .اجلزئية
واحملموالت اليت حتمل بالطبع على  .يكون األمر موضوعاً خلواصه العارضة، ال بالعكساألخص موضوعاً ألعم، وأن 

فإن كثرياً مما ال حيمل باحلقيقة . حمموالت حقيقية أو مشهورة شيء واحد يتبني من حاهلا أا متناهية، سواء أخذت
وبني . عاماً فوقه ، ويكون يف املشهور أن لهورمبا كان ال عام فوقه باحلقيقة. مشهوراً أنه حممول ذايت محالً ذاتياً يكون

فإذا أردت أن تكتسب القياس، فضع . عنها أعم العوام وأخص اخلواص أمور، إمنا أكثر الكالم فيها وأكثر البحث
ما يلحق كل واحد منهما، أعين احلدين من األجناس  احلدين واطلب حد كل واحد منها وخاصيته، وكل

والعوارض هلا، ولشيء من مقوماا وفيها أجناس وعوارض وفصول   وفصوهلاوأجناسها، والفصول وأجناسها
 وكذلك تطلب ما يلحقه كل واحد. عوارضها، وباجلملة لواحق اللواحق، فإا عوارض أيضاً عوارضها أو عوارض

 مواد السلب، وأما. اإلجياب فهذه مواد طلب. من احلدين مما نسبة احلد إليه النسبة املذكورة، وما يلحقه ما يلحقه
وال تشتغل بطلب ما ال يلحقه حد حد، فإن . احلد حد منها فاطلب أيضاً األمور اليت ال يوجد هلا ضرورة أو إطالقاً

 فإن املوضوعات اليت على ارى الطبيعي،. ال يلحق، وأما ما يلحق فليس هو ما يلحق ما ال يلحق هو النفس ما

ارى الطبيعي، كما قد  لطبيعي، وإن دخل بعضها يف بعض، إذا كانت على غريمتايز احملموالت اليت على ارى ا
واعلم أنك كلما كنت أمعنت يف . مشهورة فإذا حصلت ذلك فعند ذلك تتأمل حال كوا ذلك حقيقة أو. علمت

حق غري واللواحق اليت تل. يلحق، فأنت أقرب إىل إصابة الغرض االستكثار من هذه اللواحق وامللحوقات وما ال
 .وكذلك يف امللحوقات، وفيما ال يلحق. ينتفع به أكثر األمر؛ بل عليك باقتناص الكليات امللحوق الكلي، مما ال

للموضع، بل ما يلحق كلية  وليس الالحق الكلي ما يلحق بكليته. واعلم أن القياس إمنا حيصل لك من الكليات
بتأمل ما ال يلحقه املوضوع، أعين مثل هذا امللحوق  شتغالكوكما ال يفيد ا. املوضوع؛ وقد استبنت هذا فيما سلف

. بتأمل ما يلحق الالحق، هل هو الحق للموضوع، فإن الحق الالحق الحق الكلي، كذلك ال يفيد اشتغالك
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شيء،  اشتغالك بتأمل ملحوق امللحوق، هل هو ملحوق الالحق؟ وكذلك ال يفيد اشتغالك بتأمل وكذلك ال يفيد
يفيد، إال أن ال جتعل نظرك من  إذ قد علمت أن ذلك ال. ني مجيعاً أو هل ال يلحق الطرفني مجيعاًهل يلحق الطرف

فذلك مفيد جداً . حلوقه يف الضرورة وغري الضرورة حيث حلوقه ومن حيث ال حلوقه، بل من حيث كيفية اختالف
أن تنظر، هل يف موضوعات احملمول ما وال يفيد أيضاً . سنذكره، إن تذكرته يف اشتغالك به، على رأينا خاصة الذي

والذي هو  وجيب أن تتأمل حال اللحوق الضروري، واملمكن. املوضوع، فإن ذلك ال ينعقد عنه القياس ال يلحق
وهو كلي، طلبت يف لواحق  فإن كان مطلوب ينتج مما جيانسه، فإذا كان مطلوبك موجباً،. دائم، أو أكثري

كان جزئياً، فاطلب يف ملحوقات كل واحد من  فإن. فقد انعقد قياس. مولاملوضوع شيئاً هو من ملحوقات احمل
ينتج النتيجة؛ ولكن وجدت يف ملحوقات  قياس من الشكل الثالث الطرفني، فإذا وجدت مشتركاً، انعقد لك

ا وإن كان املطلوب سالباً؛ فاطلب لواحق أحد احلدين، هل فيه. أو بعضه أفادك ذلك أحدمها الحقاً لآلخر كله
    يف اجلملة ما ال يلحق اآلخر؟ فإن صادفت شيء

فإن وجدت  وإن كان جزئياً طلبت هل يف ملحوق أحدمها ما ال يلحقه اآلخر،. قياس من الشكل الثاين انعقد لك
وإذا امتحنت حال ما . خيلق القياس وإذا تدربت يف هذا، علمت غناء احلد األوسط،وأنه هو الذي. انعقد لك قياس

هو مما ال يلحق؟ فإنك إن وجدت ذلك غري الحق كفيت   يلحق، فابتدئ من اعم لواحق أحدمها، هليلحق وما ال
الحق؛ فإن مل جتده كذلك، بل وجدته الحقاً فانزل عنه درجة، يبتدئ مما هو أعم،  املؤونة، وعلمت أن ما دونه غري

عن البياض ليس  فإن السلب الناطق. ولفإن يف ذلك سرعة اإلصابة، ومصادفة القياس األ. عنه على الوالء وتتدرج
االمتحان، فال يكون قصارى طلبك أنه هل يف  فإذا كنت يف طلب هذا. سلباً أولياً، بل سلب اجلسم أو اجلوهر

إن ج : إن ج بارد واَ حار، أو نقول: اآلخر أو مغاير، حىت تقول مثالً لواحق أحد احلدين شيء مضاد للواحق احلد
يضطرك  وذلك. ن احلد األوسط جيب أن يكون شيئاً واحداً، وأما ههنا فإن األوسط اثنانوذلك أل مساء واَ أرض؛

ليس إمنا يصري حينئذ اَ، ومنسوباً عن  وذلك ألنه. إىل أن جتعل ما ميكنك ترتيبه قياساً واحداً، وأكثر من قياس واحد
 ألجله منعقد القياس املنتج ذلك، حىت يكون هذا هو الذي ج، بسبب كونه وصوفاً بشيء هو ضد ما يوصف به

لكن السبب . مضاف، أو عدم، أو ملكة، أو غريية أخرى، لكان القياس ينعقد فإنه لو صار بدل الضد. للسلب
: إىل اَ قياسني فالبارد إذا حلق ج، كان قياسه. كوزن شيء مما هو الحق جل، غري الحق ل اَ، أو بالعكس األول فيه

: فإنك إن حفظت. القياس ألنه غري الحق فقط خر أنه ضد الحقه، وإمنا ينعقد منهأحدمها، أنه غري الحق له، واآل

: كزنه ضدا، وتتوهم: فإن أمكن أن حتفظ. استمر القياس املطلوب كونه مضاداً لالحق،: كونه غري الحق، وبدلت

 هذا حيوجك إىل أنو. جتعل األضداد قد تلتحق بالشيء الواحد، ملا كان ينعقد عنه القياس أنه الحق مثالً، حىت

فوجدته يف مجلة ما ال  فإنك إذا وجدت البارد يلحق ج، ونظرت هل يلحق البارد اَ أو ال يلحقه،. تتكلف طلبني
األرب، فأخذت تبحث هل يف لواحق آضد له، فإمنا  فأما إذا استأنفت الطلب بعد حصول. يلحق اَ، كفيت املؤمنة

وإن كان جزئياً طلبت . د لك قياس من الشكل الثاين.ب قياساً آخرتطل تبحث حبثاً خارجاً عن الغرض، اللهم إن
احلد  وإذا تدربت يف هذا، علمت غناء. أحدمها ما ال يلحقه اآلخر، فإن وجدت انعقد لك قياس هل يف ملحوق

 فابتدئ من اعم لواحق أحدمها، هل وإذا امتحنت حال ما يلحق وما ال يلحق،. األوسط،وأنه هو الذي خيلق القياس
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املؤونة، وعلمت أن ما دونه غري الحق؛ فإن مل جتده  هو مما ال يلحق؟ فإنك إن وجدت ذلك غري الحق كفيت
فإن يف ذلك سرعة . درجة، يبتدئ مما هو أعم، وتتدرج عنه على الوالء كذلك، بل وجدته الحقاً فانزل عنه

فإذا . اجلوهر اً أولياً، بل سلب اجلسم أوفإن السلب الناطق عن البياض ليس سلب. القياس األول اإلصابة، ومصادفة
احلدين شيء مضاد للواحق احلد  كنت يف طلب هذا االمتحان، فال يكون قصارى طلبك أنه هل يف لواحق أحد

إن ج مساء واَ أرض؛ وذلك ألن احلد األوسط جيب : أو نقول إن ج بارد واَ حار،: اآلخر أو مغاير، حىت تقول مثالً
 وذلك يضطرك إىل أن جتعل ما ميكنك ترتيبه قياساً واحداً،. ههنا فإن األوسط اثنان ، وأماأن يكون شيئاً واحداً

وصوفاً بشيء هو ضد ما  وذلك ألنه ليس إمنا يصري حينئذ اَ، ومنسوباً عن ج، بسبب كونه. وأكثر من قياس واحد
 لو صار بدل الضد مضاف، أو فإنه. للسلب يوصف به ذلك، حىت يكون هذا هو الذي ألجله منعقد القياس املنتج

لكن السبب األول فيه كوزن شيء مما هو الحق جل، غري . ينعقد عدم، أو ملكة، أو غريية أخرى، لكان القياس
ضد  أحدمها، أنه غري الحق له، واآلخر أنه: فالبارد إذا حلق ج، كان قياسه إىل اَ قياسني .الحق ل اَ، أو بالعكس

كونه مضاداً : وبدلت كونه غري الحق،: فإنك إن حفظت. س ألنه غري الحق فقطالحقه، وإمنا ينعقد منه القيا
أنه الحق مثالً، حىت جتعل األضداد قد : وتتوهم كزنه ضدا،: فإن أمكن أن حتفظ. لالحق، استمر القياس املطلوب

 وجدت البارد فإنك إذا. وهذا حيوجك إىل أن تتكلف طلبني. عنه القياس تلتحق بالشيء الواحد، ملا كان ينعقد
استأنفت  فأما إذا. يلحق البارد اَ أو ال يلحقه، فوجدته يف مجلة ما ال يلحق اَ، كفيت املؤمنة يلحق ج، ونظرت هل

خارجاً عن الغرض، اللهم  الطلب بعد حصول األرب، فأخذت تبحث هل يف لواحق آضد له، فإمنا تبحث حبثاً
    إن

 .طلب قياساً آخر.قياساً آخر تطلب

ج بارد، واَ ليس : فإنك يف استعماهلا كأنك تقول. قياسني يقية إن وجدت هذين، فلم جتد قياساً واحداً، بلوباحلق
وذلك ألنك إذا تتبعت لواحق وملحوقات . واخللف أيضاً قد يكتسب ذا النحو .ببارد، وج ليس حبار واَ حار

حماالً، كنت   مقدمة صادقة، ينتج مع النقيضوما ال يلحقه، فوجدت فيها ما ينعقد به مع أحد طرفيه حدود النقيض
فإنه يرجع إىل املستقيم بوجه من  قست قياس اخللف وكيف ال ينتفع ذا االعتبار، وكل خلف كما سيتضح لك،

. ما يفتقر إليه الشرطي االستثنائي، على ما علمت الوجوه؟ وكذلك ميكنك أيضاً أن تكتسب من هذا املأخذ

وإذا وجدت يف . االستقراء أيضاً، وذلك إذا ما تأملت موضوعات املوضوع تسبوميكنك ذا الوجه أن تك
. االنعكاس على املساواة، أمكنك أن تكتسب قياساً كلياً، من حيث كنت تكتسب اجلزئي بقوة اللواحق ما يدل

فقط، السلب أن يكون السلب عنه  وهذه املساواة يف اإلجياب، هو أن يكون اإلجياب على املوضوع فقط، ويف
أو على سبيل اإلمكان؟ وأما الطلق، فإن عينته بشرط  وجيب أن تتأمل يف مجيع ذلك، هل هو على سبيل االضطرار

املمكن؛ وإن أخذته عاماً فأيهما وجدته صح لك مطلقاً، فال حيتاج أن تبحث  أن ال يكون دائماً، وجدته من مادة
ممكنة لإلنسان، مث ال  فإنا جند الكتابة. ما ميكن مطلقاً كلياًكيف ميكننا أن جنعل : فإن قال قائل. خاصاً عنه حبثاً

الكلية، وامللحوقات الكلية، فذلك هو املقدم،  إنا قد أوصيناك أن تأخذ اللواحق: فنقول. كل إنسان كاتب: نقول
 وال والالحق للكل إذا كان غري دائم. فباألحرى أن تعتربها بعد ذلك فإذا شئت أن تعترب اإلمكان والضرورة،
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 وبان لك هناك، أن هذه املطلقات موجودة، وإن كانت القضية املؤلفة. ومطلق على ما علمت ضروري، فهو ممكن

ووجدت اإلمكان من  فإذن كان اشتغالك باعتبار الضرورة والال ضرورة،. من اإلنسان والكاتب ليس من مجلتها
كان مرادك املطلق األعم، وهو   وإن.اللحوق الكلي، وكان مرادك باملطلق ما ليس بضروري، فقد وجدت

وكما أن السلب . حينئذ عن الشيء، هل هو املطلق، حمال فبحثك. األصوب أن يكون مرادك، فأيهما وجدته املطلق
يكون بالشهرة؛ فكذلك الضرورة والال ضرورة قد تكون باحلقيقة، وقد تكون  واحلمل قد يكون باحلقيقة، وقد

جيب أن متيز  فأنت من حيث تكتسب القياس املطلق.  ما هو مشهور يف بادئ الرأيواملشهور أيضاً، منه .بالشهرة
وامللحوقات وما ال يلحق، إمنا يطلب  فتكون اللواحق. مجيع ذلك، وجيب أن تعلم أن لكل صناعة مقدمات خاصة

ة، وكثري منها وكثري منها حيصل بالتجرب. املشتركة إدراك يسري فإن إدراكها باحليلة. حبسب تأمل تلك الصناعة
 .الفرق بينهما باالستقراء وستعلم

 .اجلدل وأما نقيضها فحيث يتكلم يف صناعة. فهذه إشارة إىل اكتساب القياس

اكتساب القياس بنحو غري كلي،  إن كانت هذه اجلملة بازاء ذلك التفضيل، فإذن هذا حبث عن: ولقائل أن يقول
 .بل بنحو مطابق للبحث اجلديل

 واملشهورات أعم من. اجلديل يف ذلك، هو البحث عن اكتساب القياس من املشهورات إن البحث: فنقول

اجلدلية، من حيث هي  فكل أويل مشهور، وليس كل مشهور أويل، فاملباحث الربهانية تدخل يف املباحث. األوليات
يف الربهان من حيث حيث هي مشهورة؛ وتطلب  أيضاً نافعة يف املشهور، لكن إمنا ينظر إليها يف كتاب اجلدل من

 .الذي يعمها هي حقة؛ وننظر من هذا الكتاب من حيث الوجه
   

ذلك باالعتبار،  البحث، والبحث الذي يف اجلدل، يشتركان يف املباحث؛ وخيتلفان يف أذا البحث أعم من فهذا
 هي مشهورة؛ بل من حيث وذلك ألن هذا القياس يبحث عن تلك من حيث هي. وأن مل يكن يف املوضوع

ويف كتاب اجلدل يبحث عنها من حيث هي  .ويف كتاب الربهان يبحث عنها من حيث هي أولية وحقة. مقدمات
. يف الربهان يف لك البحث، فليس يدخل بالذات، بل بالعرض مشهورة، وإن كان قد يدخل البحث األول والنافع

ن حيث هو، وحنو البحث الذي يف الربهان، واملقدمة حتمل عليه م. األوىل من حيث هو فإن املشهور ليس حيمل على
واملقدمة أعم من  .يدخل يف هذا بالذات إذا كانت املقدمة أمراً يلحق كل واحد من األمرين، من حيث هو هو فقد

والبحث عن املقدمة من . غري مشهور املشهور، من حيث هو مشهور، ومن احلق الغري املشهور من حيث هو حق
والبحث عن . عن املقدمة من حيث هي مقدمة برهانية يصلح أن يفصل فيجعل حبثاًحيث هو حبث عن املقدمة، 

فإن البحث . جنساً للبحث عن املقدمة من حيث هي مقدمة برهانية املقدمة من حيث هي مشهورة، ال يكون
كما  .طلقةوالبحث عن املقدمة الربهانية كاجلزء من البحث عن املقدمة امل. البحث اجلديل الربهاين ليس جزءاً من

 .جزءا من اآلخر وليس وال واحد منهما. أن القياس الربهاين واجلديل، مها جزآن من القياس املطلق

والسوفسطائي والشعري، ومل حتيلوا على الفن اخلطايب  فما بالكم أعرضتم عن النحو اخلطايب: ولكن لقائل أن يقول
اكتساب القياس منفعته الكربى يف األمور الكلية إن : فنقول. على اجلديل والسوفسطائي والشعري، بل أحلتم
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الوقوع يف حيالة  واملغالطة املذمومة، وتتعلم ليؤمن. الرهان واجلدل واملغالطة: املعدة حنو ذلك ثالثاً والصنائع
أخذت مكان احلق أو املشهور يف اللواحق،  فكيف يكون تعلمها ألجل اكتساا؟ على أنك إذا. مقاييسها املصنوعة

 .اللواحق، وامللحوقات، وما ال يلحق، تكون قد صادفت القياس املغالطي لحوقات، وما ال يلحق؛ املشبه منوامل

  الفصل اخلامس

  فصل" ه"

 يف بيان غلظ من ظن أن القسمة قياس

فمنهم من جعلها قياساً على كل . القياس، بل إا هي القياس وقد ظن قوم أن القسمة هي سبيل على اكتساب
فأما احلق،  .قياساً وبرهاناً على احلد، وجعل احلد حمتاجاً إىل الربهان، وجعل برهانه القسمة هم من جعلهاومن. شيء

. علمت، وأما على غريها وعلى احلد فال فإن القسمة إمنا يكون منها القياس املسوق إىل إنتاج قضايا منفصلة على ما

مة ليست قياساً على احلدود املنفصلة اليت يف أجزائها؛ مث أن القس فلنبني. وليست أيضاً قياساً، بل مقدمات قياس
 .ليست قياساً على احلد األول لنبني أن القسمة

والشيء املوجب إمنا يثبت . يرومون أن ينتجوا بالقسمة شيئاً موجباً إم إمنا: فأما التبيني األول فنقوله فيه، أوالً
 .ألكرب أو مساو لهإما أخص من احملمول الذي هو ا ملوضوعه بتوسط وسط

   
: مث تقول. وإما أزيل كل حيوان إما مائت،: القسمة فإمنا يكون األكرب فيها دائماً األخص من األوسط، كقولك وأما

اللهم إال . اإلنسان أزيل أو مائت، فال ينتج منه البتة وأما. فإن أنتج هذا، فإنه ينتج منفصالً فقط. واإلنسان حيوان
فإن كان هذا يعطي لك بنفسه أو بقياس آخر، فما . اإلنسان حيوان أزيل أو مائت إن: لأن نأخذ ذلك أخذ القو

. اهول، وهلذا يكتسب ويطلب أحوجك إىل القياس عليه؟ فإمنا القياس إمنا يكون قياساً إذا كان مفيداً لعلم الذي

تسب منه ال ينتج املطلوب؟ فإن فكيف إذا كان الذي يك وأما املفروغ عن معرفته، فاكتساب القياس عليه كالفضل،
 إن: اإلنسان حيوان، وكل حيوان مائت وإما أزيل، فينتج: اإلنسان مائت، بأن نقول إن هذا يفيد أن: قال قائل

فنقول . ليس مبائت، فينتح أنه أزيل أنه مائت؛ أو أنه: لكنه ليس بأزيل، فينتج: اإلنسان إما مائت، وإما أزيل؛ مث تقول
يفيد القياس االقتراين، بل من حيث يفيد القياس االستثنائي، إال   حينئذ ال تكون مفيدة، من حيثإن القسمة: أوالً

مبائت، بينا؛ أو  ليس: اإلنسان ليس بأزيل، بينا؛ أو قولك: فإنه ال خيلو إما أن يكون قولك: ثانياً وأما. نتيجة منفصلة
إن مل يكن . كونه أزلياً، بينا؛ مل حيتج إىل القياس ينا؛ وكانليس مبائت، ب: فإن كان قولك. ال يكون أيهما اعتربته بينا
ذلك  فإن كان. خيلو إما أن يكون بينا، أن الشيء فإذا مل يكن مائتاً فهو أزيل، أو ال يكون كونه أزلياً منهما بينا، فال

سمة، وإن مل يكن بينا، من غري ف إن اإلنسان ليس مبائت، وما ليس مبائت فهو أزيل: بينا بال وسط، فيكفينا أن نقول
لكنه : مبائت، ليس بأزيل؛ أو يزاد فيه حيوان؛ فاستثناؤك بل كان جائزاً عندك يف أول األمر أن يكون بعض ما ليس
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 .لكنه ليس حبيوان مائت: مل تقل ذلك ما. ليس مبائت، ال ينتج

أحدمها أن ال يؤخذ : لى وجهنياملقسوم إليه؛ إذ القسمة ع فيجب أن تكون قسمتك مأخوذاً فيها املقدم جزءاً من
كل حيوان إما : كل حيوان إما مائت وإما أزيل؛ والثاين أن يؤخذ كقولك: إليه، كقولك املقسوم جزءاً من املقسوم

كانت قسمتك  وإذا. فإذن جيب أن تكون قسمتك على هذا الوجه. يكون حيوان مائت، وإما أن يكون أزيل أن
ليس مبائت، وبينا أن كل حيوان ليس  فإنه إن كان بينا، إن كل إنسان حيوان. على هذا الوجه لزمك أيضاً ما قلنا

حيوان أزيل، فقد ميكنك أن تنتجه من هذا التأليف من  مبائت، فهو حيوان أزيل، وكذلك مطلوبك أن كل إنسان
 .القسمة أن تنتج األطراف فإن ليس ميكنك من طريق. غري قسمة

أن ما أخذته هو احملمول األعم الذي جيب أن : القسمة ال تفيدك  فأول ما فيه أنوأما استعمال القسمة إلثبات احلد،
حيوان،  اإلنسان: مث تقول مثالً. كاحليوان يف هذا املوضع، بل جيب أن يكون ذلك لك موضوعاً يقسم بقسمة مثال،

أن تضع وضعاُ بل جيب  فإذا وقفت ههنا ال يكون احلد قد حصل لك،. وكل حيوان إما مائت وإما غري مائت
حيوان مائت إما ناطق، وإما غري ناطق، فتضع،  إن كل: مث تعود وتقول. وتأخذ أخذاً، أن كل إنسان حيوان مائت

فإذا فعلت ذلك، مل ميكنك يكمن . فيجتمع أن اإلنسان حيوان ناطق مائت .وضعاً مرة أخرى، أن اإلنسان ناطق
من ذلك  فليست القسمة تفيد شيئاً. ن هذا مساٍو، وليس بأعمفإن القسمة ال تدل على أ. هذا حد ذلك أن تعلم أن

والفصول هي اليت . القسمة واجلنس ال يكتسب. واحلد كما تعلمه مؤلف من جنس، ومن فصول. إفادة ضرورية
. املساواة، ليس ميكن أن يبني بالقسمة أنه قد حصل والتمام، وهو. تكتسب القسمة، ليست اليت تكتسب بالقسمة

 .تتبني بالقسمة ن الذاتية والعرضية الوأيضاً فإ
   

ختلو عن جدوى؛ فإا  ومع ذلك فإا ال. القسمة يسرية اجلدوى يف عمدة القياس واإلنتاج، خصوصاً يف احلد فإذن
فإن انقسام . وعلى ما ينقسم إليه بالعرض تنبه على ترتيب الفصول؛ وتنبه على ما ينقسم الشيء وملا هو هو،

والقسمة ال تفيد . ألنه حيوان؛ وأنا إىل السواد والبياض، فليس ألنه حيوان اطق وغري الناطق أمر له،احليوان إىل الن
األرجل، وعدمي  فإن القسمة إذا أوردت ذا. والقسمة تنبيه فصول على فصول تليها. بالذات، بل بالتنبيه هذا

وإذا . بع، وما هو ذو أربعة أرجل كثريةأر األرجل، نبهت على أن من ذي األرجل، ما هو ذو الرجلني، وما هو ذو
ومجيع . الفصول واخلواص، ونبهت أيضاً على ملحوقات ما هو أعم أعطت الفصول واخلواص نبهت ألمور تلحق

القطر  أرأيت لو كان مطلوبنا أن. لكن إفادته على سبيل التنبيه، ال على سبيل اإلجياب. احلد ذلك يف القياس، ويف
القول يؤدي إىل أن القطر مباين البتة، إال  هل كان هذا. ما أن يكون القطر مبايناً، أو مشاركاًإ: مباين للضلع، فقلنا

 .به استثناء عن القسمة أن يصادر على املطلوب، أو يأيت بقياس آخر

  الفصل السادس

  فصل" و"



 399                    ابن سينا- املنطق

 يف حتليل القياسات

  وذكر وصايا وحتذيرات تعتمد وينتفع ا يف ذلك

 بقياس يورد عليه مصنوعاً مفروغاً منه، أو وجد ذلك مكتوباً يف كتاب؛ مث مل يكن نسانوألنه رمبا خوطب اإل

ترتيبه الطبيعي، أو مضمراً  ورمبا كان مع ذلك حمرفاً عن. وكان تركيبه غري موصول، بل مفصول. بسيطاً، بل مركباً
. أو زائداً.  أيضاً عن ترتيبه الطبيعي أو ناقصاًكان بسيطاً وحمرفاً فيه شيء، أو مورداً فيه زيادة غري حمتاج إليها، ورمبا

قياسه، صحة  فإذا مل تكن عندنا قوانني يهتدي ا، يف أنا كيف نطلب املطلوب املعطى. يف ذلك وقد علمت السبب
وترتيبها الطبيعي، وجتريدها من الشوائب،  النسبة إىل القياس املعطى حبسن الثاين، لتحليل قياسه إىل عدد مقدماته،

أما إن كان القياس صحيحاً، . الذي منه أنتج، فاتنا ما يفيد القياس تتميمها إن كانت ناقصة، ورفعها إىل شكلهاو
 .كان فاسداً، فالوقوف على فساده إما يف مقدماته، وإما يف تأليفه وأما إن. فإنتاجه

   
ال على أنه   حتليل القياس،يكون عندنا فقوانني من باب الوصايا، ومن باب التحذيرات، نعتمدها يف فيجب أن

أعطيت ذلك، وجدت ما يؤديك إليه  وأنت إذا. القياس برهاين أو جديل أو غري ذلك؛ بل على أنه قياس مطلق
فإن احلق كما . فتجد احلق متفقاً من مجيع جهاته وشاهداً لذاته التحليل، مطابقاً ملا سلكت منه على سبيل التركيب،

كذلك من حيث هو مبتدأ منه، شاهداً لذاته من حيث .  لذاته من حيث هو منصورشاهداً أنه من حيث هو موجود،
قياساً فأول ما تطلب  فإذا وجدت. منتهى إليه، ومن حيث هو منتهى إليه شاهداً لذاته من حيث هو مبتدأ منه هو
أن تكون وجوه إمكان إذا ابتدأت باحلدود، أمكن  وأيضاً فإنك. فإن حصر األقل أسهل. املقدمتان، قبل احلدود: منه

فاحتجت إىل حبث متفرع، وذلك ألنك مبصادفة احلدود قد ال تصادف  تركيب املقدمتني منها أكثر من وجهني،
 .فتمتحن أربعة أصناف من إمكانات التركيب. تضطر إىل أن متتحن حال كل حد من احلدود املقدمتني مؤلفتني، بل

فإا صادفت . منها عة حبوث تتصل بنحو تأليف املقدمتنيحبث عن احلدود؛ مث أرب: فتكون لك مخسة مباحث
فأول . سهل لك حال القياس ومصادفته فإذا وجدت مقدمتني،. املقدمتني، كفاك نظر واحد وهو تعديد احلدود

املطلوب حبد، وتباينه بآخر؟ فإن كانت إحدامها تشارك جزءاً  ذلك أن ننظر، هل املقدمتان تشارك كل واحدة منهما
 احلدين، واألخرى تشارك جبزء منها كال احلدين من املطلوب، هو غري ذلك اجلزء، فالقياس انية يف كالمن الث

إحدى كل واحد من  واملقدمة اليت تشارك املطلوب جبزء، وتشارك األخرى جبزء آخر، مشاركة يف. استثنائي
ء منه املطلوب باحلدين، هل هو يشارك جز فتأمل الذي. واألخرى هي االستثناء. املطلوب واألخرى، فهي شرطية

يشارك مبقدمة أو تاليه؟ وانظر ذلك اآلخر؟ هل هو مبثل، أو نقيض؟  متصل أو منفصل؟ فإن كان متصالً فانظر هل
القياس  فانظر هل يشارك مبثل أو نقيض؟ وانظر يف حال األخرى، وهي استثنائية كذلك، فينحل أو كان منفصالً،

يشارك املطلوب إال حبد دون حد   فإن مل يكن كذلك، بل كان القياس ليس فيه ما.لك حينئذ إىل الضروب الشرطية
كل مقدمة تشارك النتيجة، فاطلب احلد األوسط، فتجد  وإن وجدت. ما هو يباين به، فاعلم أن القياس اقتراين

مل جتد احلد األوسط، وإن . فتجد األكرب واألصغر وجتد سائر ما ينبغي أن تطلبه الشكل؛ وانسب احلدود إىل النتيجة،
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ج اَ، وليكن  فليكن املطلوب كلياً موجباً وهو أن كل. غري بسيط، بل هناك تركيب، وأقل حدوده أربعة فالقياس
. انتظم قياسك، وإال فيحتاج إىل وسط فإن كان بينا أن كل ب د. كل ج ب، وكل د اَ: املوجدات من املقدمة

ج ب، وال شيء من د اَ، فانظر هل كل ب د؟ فإن كان، فقد  كل: وجودوليكن املطلوب كلياً سالباً، وليكن امل
ال شيء من ج ب، وكل اَ د؛ وال ينفعك : وليكن املوجدات من املقدمات. إىل وسط تركب قياس؛ وإال فيحتاج

. كل د ب فانظر هل يصحح لك. أن جتد أن كل ب د، فإن السالبة تصري صغرى األول وتبقى موجبتان ههنا

ال شيء : أن كل اَ د، فينتج: إليها وتضيف. فال شيء من ج د: فحينئذ تقول كل د ب، وال شيء من ج ب، وينتج
بعض ج اَ، ووجدت بعض : وليكن املطلوب. اَ، فال ينتفع به ال شيء من ج ب، وكل د: وليكن املوجود. من ج اَ

ن املوجود كل د ج، وكل ب اَ، فإن اتصل كل د ب، وإن كا. د ب، فقد وجدت ج د وكل ب اَ، فإن اتصل كل
وإن . ينتفع به كل ج د، وبعض ب اَ، فإن اتصل كل د ب، أو بعض د ب، مل: وإن كان احلاصل.وجدت فقد

وكذلك . بعض ب د، مل ينتفع به وكذلك إن اتصل بعض ب ج، أو. اتصل كل ج ب، أو بعض ج ب، مل ينتفع به
 مل ينتفع بهإن اتصل كل ب ،ج،. د ج، وكل . مل حيتج إىل ج وإن اتصل كل ب فإن كان املوجود احلاصل بعض د

وإن كان احلاصل كل د ج، وكل ب اَ، واتصل كل أو بعض د ب، . حصل القياس ب اَ، واتصل كل د ب فقد
ج، وكل اَ ب،  احلاصل بعض دوإن كان . وإن كان احلاصل كل د ج، وبعض ب اَ، مل ينتفع به. القياس فقد حصل
أنه ليس كل ج اَ، ووجدت بعض ج : سالباً وهو وليكن املطلوب جزئياً. وكذلك فاعترب األقسام الباقية. مل ينتفع به

د ،اَ، فان اتصل ب وال شيء من د ،انتفعت به، مثل ب :د كل ب . وبعض د ،وإن كان عندك ال شيء من ج ب
 وإن كان عندك ليس كل ج ب، وكل د اَ،. كل ج ب، وليس بعض د اَ:  إن كان عندكوكذلك .اَ، مل ينتفع به

    وإن كان. فال ينتفع به

د اَ، مل  الشيء من ب ج، وبعض: وإن كان. ب ج، وال شيء من د اَ، واتصل كل ب د انتفعت به بعض: عندك
وإن . كل ب ج، وكل د اَ، مل ينتفع به ليس: كان عندكوإن . كل ب ج، وكل د اَ، مل ينتفع به: وإن كان. ينتفع به

ال شيء من ج ب، : فإن كان عندك. كل د ب، انتفعت به بعض د ج، وال شيء من اَ ب، واتصل: كان عندك
ليس كل ج : وإن كان احلاصل. كل ج ب،وليس بعض اَ د، مل ينتفع به: كان احلاصل وإن. وبعض اَ د، مل ينتفع به

،مل ينتفع به؛ وإن كان عندكوكل ب ،اَ د  :،د واتصل كل ب،وال شيء من اَ د ،وإن كان . انتفعت به بعض ج ب
: ك.كل ب ج، وليس كل اَ د، مل ينتفع به :مل ينتفع به؛ وإن كان عندك. ال شيء من ب ج، وبعض اَ د: عندك

اَ، واتصل كل ب ج، وال شيء من د انتفعت به بعض ب اَ، مل ينتفع به: انوإن ك. د ج، وبعض د الشيء من ب .

كان  وإن. ليس كل ب ج، وكل د اَ، مل ينتفع به: وإن كان عندك. وكل د اَ، مل ينتفع به كل ب ج،: وإن كان
ال شيء من ج ب، وبعض اَ  :فإن كان عندك. بعض د ج، وال شيء من اَ ب، واتصل كل د ب، انتفعت به: عندك

ليس كل ج ب، : وإن كان احلاصل. مل ينتفع به كل ج ب،وليس بعض اَ د،: وإن كان احلاصل.  بهد، مل ينتفع
وإن كان . بعض ج ب، وال شيء من اَ د،واتصل كل ب د، انتفعت به :وكل اَ د، مل ينتفع به؛ وإن كان عندك

 .به  وليس كل اَ د، مل ينتفعكل ب ج،: مل ينتفع به؛ وإن كان عندك. ج، وبعض اَ د ال شيء من ب: عندك

فإن كانتا مشتركتني يف . يف حد هذا إذا كانت املقدمتان تشارك كل واحدة منها املطلوب. وكذلك يف سائر البواقي
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وكذلك إذا كانت . بتحليله؛ فهناك نقصان جماوز للقدر أنفسهما، وليسنا مشاركني للمطلوب أصالً، فال تشتغل
واألخرى ال تشارك املطلوب وال رفيقها، فهو بعيد عن التحليل، حيتاج يف تعليم  تشارك إحدامها املطلوب فقط،

مكانه كتاب  على أن حتليل ذلك ممكن، ولكن. إىل أن نوصل أصالً طويالً ال ينحصر يف قانون باإلجياز حتليله
ا املطلوب، فأما أن مشتركتني وتشارك أحدمه فإن وجدت املقدمتني. اللواحق، وحيث حتلل املقدمات أكثر من اثنني

 .احملمول تشاركه يف املوضوع، أو يف

كل ج : كل ج اَ، وليكن املوجود هكذا :فلنضع املشاركة يف املوضوع، ولتكن أوالً النتيجة كلية موجبة، كقولنا
د وكل ب ،تتصل باَ، فقد حصل. ب ،ولتكن النتيجة كلية سالبة، واملوجود .فإن وجدت د : وكل ب ،كل ج ب

فقد حصل  فإن وجدت اَ، مسلوبة عن.د ،؛ فإن وجدت. كل دد وال شيء من ب ،كل اَ : وإن وجدت كل ج ب
 دون عكسه؛ وإن وجدت ال شيء من ج ب، وكل ب د، فال ينتفع به؛ وإن وجدت ال شيء من ج د، فقد حصل

حصل أن بعض ج ب،  يكن قدولتكن النتيجة جزئية موجبة، ول. ب، وكل د ب، مث وجدت كل اَ د، فقد حصل
فإن اتصل كل د اَ، أو بعض د اَ، فقد . ج وليكن كل د ب وكل ب. وكل ب د، فإن اتصل كل د اَ، فقد حصل اَ

وإن كانت اجلزئية سالبة، ووجدت . د، فإن هذا ال ينتفع به كل ج ب، وبعض ب د، وبعض ب: وليكن. حصل
وإن وجدت بعض ج ب، وال شيء من ب د، واتصل .  ب اَ، فقد حصلشيء من بعض ج د،وكل د ب، واتصل

 .وتأمل ما بقي عليك من هذا يف أمثاله حبسب التراكيب. حصل كل اَ د، فقد

 واعلم أنا ال نتكلف أن نعلمك. حصل، أي حصل من غري احتياج إىل عكس للوجود، وتغيري فقد: واعلم أن قولنا

 .ذا إنك إن مل تفهم، ومل حتفظ ما قيل، مل ينتفعف. اآلن احلاصل يف أي شيء يكون
   

وكل ب اَ،  كانت املشاركة يف حممول املطلوب، وكان املطلوب كلياً موجباً؛ وكان عندك كل د ب، ماذا إذا
كل د ب، وال شيء من ب اَ، : املوجود وأما إن كان املطلوب كلياً سالباً، وكان. واتصل كل ج د، فقد حصل

ال شيء من د ب، وكل اَ ب، واتصل كل ج د، فقد : عندك وإن كان املوجود. كل ج د، فقد حصلواتصل 
 وإن كان املطلوب جزئياً. ب، وال شيء من اَ ب، واتصل كل ج د، فقد حصل كل د: وإن كان عندك. حصل

ب د، وكل اَ د، مل  بعض: وإن كان عندك. موجباً،وعندك بعض ب د، وكل د اَ، واتصل كل ب ج، انتفعت به
بعض د : وإن كان عندك. انتفعت به بعض د ب، وكل ب اَ، وكان كل د ج،: وإن كان عندك. ينتفع به

وأما إن كان املطلوب عندك جزئية سالبة، وكان عندك بعض ب  .ب،وبعض اَ د، مل ينتفع به وبعكسه يف الترتيب
: عندك وإن كان. كل ب د، وليس كل اَ د، مل ينتفع به: أو كان عندك. واتصل كل ب ج به د، وال شيء من د اَ،

بعض د : وإن كان عندك. به الشيء من ب ج، وبعض د اَ، مل ينتفع: ليس كل ب د، وكل د اَ، وإن كان عندك
تصل بعض ال شيء من د ب،وكل اَ ب، وا: عندك فإن كان. ب، وال شيء من اَ ب، واتصل كل د ج، انتفعت به

 .د ب، وكل اَ ب، مل ينتفع به ليس كل: وإن كان عندك. ج د، انتفعت به

 .احملمول املطلوب على هذا القياس وجرب أنت التركيبات اليت تكون مشاركة فيها يف

فإما أن كانت عندك مقدمة واحدة تشارك . التحليل، وعندك مقدمتان فهذه وأمثاهلا مما نقيسه عليها هي وجوه
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 كل ج اَ، وعندك كل د اَ، فإن اتصل كل ج د، فقد: واملطلوب كلي موجب؛ وكان املطلوب جة يف احملمول،النتي

شيء من د اَ، أو ال شيء من  ال: وإن كان املطلوب كلياً سالباً، وعندك. وإن كان عندك كل اَ د مل ينتفع به. حصل
كل اَ د، وصح ال :  فال حيصل؛ بل إن كان عندكاَ، كل د: وإن كان عندك. اَ د، واتصل كل ج د، فقد حصل

فإن . بعض د اَ، واتصل كل د ج، انتفعت به: املطلوب جزئياً موجباً، وعندك وإن كان. شيء من ج د، فقد حصل
 .إال بأن تعكس بعض اَ د، مل ينتفع به البتة،: وإن كان عندك. كل د اَ، اتصل بعض ج د، انتفعت به كان عندك

بل إن كان ال شيء من د اَ، واتصل بعض ج اَ،  كل د اَ، مل ينتفع به البتة،: املطلوب جزئياً سالباً، وعندكوإن كان 
ليس : وإن كان عندك. د، وعندك بعض د اَ، أو بعض اَ ج، مل ينتفع به وكذلك إن كان ال شيء من اَ. انتفعت به

 . د، مل ينتفع بهوإن كان ليس كل اَ. كل د ج، انتفعت به كل د اَ، واتصل

فصادفت . الترتيب الذي بينت لك، وقفت على احلدود، وعلى األشكال، وعلى الضروب وأنت إذا فعلت هذا
 .ال خترج عن الوجوه املذكورة يف أن ينتفع ا احلدود

 .االعتبار بعينه واعترب للقرائن الشرطية هذا

  الفصل السابع

  فصل" ز"

 هايف ذكر تأليفات قياسية يعسر حل

  وبيان الوجه الذي يسهل به ذلك

إذا كان ظاهر املسموع عنه تلزم عنه النتيجة عند الذهن، فتستغين النفس  إنه كثرياً ما يعسر حتليل القياس الناقص،
مشاركتها، اليت ينبغي أن  وتظنه تاماً؛ مث ال جتد القدر املوجود، مشاركاً للنتيجة حق. ورده إىل كماله عن تتميمه
أو . اجلوهر؛ وما ليس جبوهر، ال يبطل بطالنه اجلوهر إن أجزاء: ومثال هذا قول القائل. ا بني املقدماتتكون بينه

فيلزم منه أن أجزاء . معه اجلوهر؛ وبطالن ما ليس جبوهر، ال يبطل معه اجلوهر بطالن أجزاء اجلوهر، يبطل: نقول
ورفعه إىل  أن قياس تام؛ مث ال ميكن حتليلهمث ال يشك الذهن يف لزوم هذا عما وجده، فيظن . جوهر اجلوهر،

مثل هذا، الزماً للنتيجة القريبة من  األشكال رفعاً يلزم منه املطلوب فيتبلد فيه الذهن، ورما كان املطلوب يف
أما على . كما أن هذا القياس إمنا ينتج عنه باحلقيقة. عن الضمري القياس، لزوم التايل للمقدم، أو لزوم النتيجة

وأما  .أن أجزاء اجلوهر، ليس ما ليس جبوهر؛ ويلزم هذا تال املقدم، أن أجزاء اجلوهر جوهر ة األوىل، فهوالعبار
أضيف إليه، وما ليس بطالنه  على العبارة األخرى، فهو أن بطالن أجزاء اجلوهر، ليس بطالن ما ليس جبوهر؛ وإذا

 .جوهر فأجزاء اجلوهر: بطالن ال جوهر، فهو جوهر؛ فينتج
   
مأخوذة يف  القياس يعود إىل إنتاج املطلوب بأدىن تعبري يلحق مقدمة من مقدماته، إذ كانت املقدمة رمبا كانو
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. عكس، أو عكس نقيض، أو غري ذلك القياس، ال على النحو الذي ينتج املطلوب الواجب، بل على حنو يلزمه مثل

وبطالن ما ليس جبوهر ال يبطل به اجلوهر، إذا : ةاملقدمة القائل فإذا رد إىل الواجب سهل حتليل القياس فإن هذه
. إن أجزاء اجلوهر، جوهر: يبطل ببطالنه اجلوهر، فهو جوهر، أنتج على االستقامة وكل ما: قلبت حىت صار

وهذا يعسر : قيل .إن كان اإلنسان موجوداً، فاحليوان موجود؛ وإن كان احليوان موجود: لو أن قائالً قال وكذلك
التأليف إمنا يكون من شرطني، ليس من  من ذلك إن هذا. يل يف كونه عسر التحليل، وجوه من قبلوقد ق. حتليله

أن : ومن ذلك أن املراد منه هو أن ينتج من هذا. أشبه القياس محلني؛ ومع ذلك فليس استثناء، فليس بقياس، وإن
 ومل.  هذا فالعجب منه إذ يغشى احلقومن يقول. ومن ذلك أا تني مهمتان. ذلك من هذا اإلنسان جوهر؛ وال ينتج

أحدها، أن يكو املطلوب  :وينبغي أن يكون ما يقال يف مثل هذا حتفظ أشياء. يعرف بعد اإلمهال إال يف احلمليات
يكون القول ليس ينتج ذلك إما ألنه غري قياس، وإما  والثالث، أن. والثاين، أن يكون الزماً عن ذلك القول. حقاً

ألن هذا القياس مؤلف من . األشياء ال ميكن أن حتفظ يف تعقب هذا القياس وهذه.  غري ذلكوينتج. ألنه قياس
إن : يقال متصلتني، واملطلوب شرطي متصل ال ينتج إال عنه، فال يوجد يف هذا القياس مغمز إال أن شرطيتني

فيحتاج إىل أن يصلح، . علمت املقدمتني ليستا مبحصورتني ال احلصر الذي للحملي، بل الذي للشرطي الذي قد
هذا، فقد أورده، ومل يتقدم تعليمه للشرطيات، فيشبه  إن كان، كلما كان، لكن املعلم األول إذ أورد: فيجعل بدل

فال ميكن حلها إىل تلك . تلزم، وال تكون عن وجوه القياسات اليت تعلمتموها أن يكون معىن ذلك أن ههنا لوازم
وإذا أريد . آخر شيء يكون صورة القياس املتعلم كما هو؛ بل رمبا كان اقتراينأنه ليس كلما يلزم عنه  :حىت تعلم

حباهلا، بل أن يتصرف فيها حنو من التصرف،  حتليله إىل احلمليات اليت علمت يف هذا الكتاب، مل ميكن أن تؤخذ
كل إنسان حيوان، وكل : لوإما أنه كيف ينقل ذلك إىل احلمليتني فبأن نقو .فتنتقل مثل الشرطيتان ههنا إىل محليتني

الزما  فهذا تأليف قول يلزم عنه ما وضع. إن كن إنسان فهو جوهر: ويلزمه. فكل إنسان جوهر حيوان جوهر،
عنه أيضاً هذا الالزم، ولكن ليس على  وإذا احتيل حىت حيل إليه مبا ذكرناه، لزم. عنه، وال ينحل إىل القياس املتعلم

مل يكن حتليله مع النتيجة وإذا حلل وحده كانت النتيجة شيئاً آخر  على هذا نتيجتهفإذا أخذ . أنه نتيجته األولية
 .النتيجة وكان هذا الزماً عن

   
قياس على شيء، وليس  فهذا وأمثاله من قبيل ما يكون املوهم يف الشيء، إنه. ميكنين أن أفسر هذا املثال فعلى هذا

وقد يعرض أن يكون املوهم شيئاً فيه نفسه، . عنه  لزوم ذلك الشيءباحلقيقة قياساً عليه، هو كونه حبيث ال يشك يف
وذلك مبشاة حدود حلدود القياس، مع إخالل وقع فيه، بشرط أو بشروط  .ال بالقياس إىل ما يظن أنه يلزم عنه

أن : لكذ مثل. ويكون غري منتج، وال يلزم منه شيء، فيظن قياساً. األسوار والروابط وغري ذلك تلحق احلدود من
يف هذا إن السبب يف التغليط، كون  والذي قيل. زيداً متوهم زيداً، واملتوهم زيداً قد يكون إمنا أن يكون أزلياً

وإذا . وهذه ليست كلية؛ بل مهملة. تكون كلية حىت تنتج الكربى غري الكلية وإن الشرط أن الكربى جيب أن
ونقول لقائل .  كان ا لقول كاذباً، قول من حقه أن ينظر فيهفيمكن أن يكون أزلياً، وكل متهم: كلمة، فقيل: قيلت

شخصيتني قد  يشبه أن تكون القياسات املؤلفة من: وأن نقول. إن الكربى ليست مهملة، بل شخصية: يقول أن
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وهذا القاعد هو أبيض، لزم دائماً أن  إن زيداً هذا القاعد،: وإن كانت ا لكربى ليس كلية، فإنه إذا قيل: تنتج
فيجوز أن يقلب األصغر عن . تكون جزئيته حمصورة أو يف وقتها إمنا كان اجلزئي ال ينتج حيث. ون زيد أبيضيك

 إن زيداً متوهم زيدا، كان متوهم زيداً إن كان: فلو قلنا. األصغر عن األوسط أبداً وههنا فال يقلب. األوسط

. زيداً، كان القياس منتجاً  وعىن به هذا املتوهمشخصياً، مث كرر، وصدق أن املتوهم زيداً ميكن أن يكون أزلياً،

فيكون القول مل ينتج . زيداً، ميكن أن يكون أزلياً، كاذباً وهذا املتوهم: وإن كان قولنا. والقول يلزم عنه ما يلزم
 .ملا قيل حقاً، ألن كرباه كاذب، ال

أحدمها، الشيء املوجود خارجاً، املضاف إليه  :إن قولنا املتهم زيداً، يفهم عنه معنيان: على أن لقائل آخر أن يقول
وقد . وقد أخذ احلس صورته. حمسوس، للشيء الذي يف اخلارج: يقال صورة النفس، وهيئة حتكى صورته، كما

أنه ميكن  فاملعىن األول إذا أضيف إليه،. تلك الصورة اليت يف الوهم، فإنه ه املتوهم عن زيد ميكن أن يفهم منه نفس
وميكن أن يفهم . دائم الوجود يف نفسه فإنه ميكن أن يفهم منه أن يكون. ، فيمكن أن يفهم منه معانأن يكون أزلياً

يفهم منه أنه يتوهم حمكوماً عليه دائم الوجود، ال على معىن أنه  منه أنه يكون دائم الوجود يف الوهم، وميكن أن
توهم يف   لو بقي يف الوهم ساعة قصرية، كان قدنفسه، وال على أن يبقى يف الوهم دائماً، بل كذلك يف الوجود يف

 .هذا تلك الساعة أنه موجود دائماً، صدق القول واأللفاظ اليت تطابق معىن من
   

والذي . دائماً إن الشيء احلاصل صورته يف الوهم، موجود يف األعيان: يطابق املعىن األول فأن نقول أما الذي
تبقى صورته يف الوهم دائماً، بقي هو أو مل  لشيء احلاصل يف الوهم صورته،إن ا: يطابق املعىن الثاين هو أن نقول

الفالين قد أحضر يف الوهم صورته، وحكم على أا دائمة الوجود يف  والذي يطابق املعىن الثالث أن الشيء. يبق
املتوهم زيداً  قولنامث لنسلم أن . الوهم، حىت يكون احلكم يف الوهم، ولكن مقيساً إىل اخلارج األعيان حكماً يف

وإن عىن به املعىن . األول، فالقضية كاذبة فإن عىن به املعىن. أزيل، أو ميكن أن يكون أزلياً، موضوعه معىن كلي
إن املتهم زيداً أزيل : املعىن الثالث، فهناك تقصري يف العبارة، إذ معىن القول وإن عىن به. الثاين، فالقضية أيضاً كاذبة

ويكون السبب يف  .فال تكون النتيجة كاذبة، بل صادقة. ب أن يؤخذ األزيل كذلك يف النتيجةحكم الوهم فيج يف
القياس على حنو، ويف النتيجة على حنو، إال أن  كذب النتيجة وجهاً غري الوجه الذي ذهب إليه، وهو أن احلدود يف

متوهم زيداً، فهو معىن جيوز أن : هأما قول: أن حيكم اآلن يف ذلك فنقول فيجب. ترتيبها يف القياس ترتيب رديء
يف التوهم  وقد ميكن. وذلك بأن يفهم منه أن هذا الشيء حصل صورته يف الوهم منسوبة إليه. كلياً يفهم على وجه

كونه متومهاً شيئاً، وكونه صادقاً هذا  فإنه ليس أن يكون. العام أن يتوهم غري زيد زيداً، كان كاذباً أو صادقاً
وهذا مثل . ويكون كاذباً. عبد اهللا أنه زيد، فيكون هذا املتوهم ممكنا مث ليس يبعد أن يتوهم. واحداًاملتوهم، شيئاً 

وإن . وغري زيد فيكون املقول إنه فالن زيد،. إنه فالن؛ وجيوز أن يكون عبد اهللا، وقوالً أنه فالن زيد، قيل: قولك
وكذلك بني أن يكون . يكون صادقاً  وبني أنوفرق بني أن يكون الشيء قوالً،. كان الصدق واحداً من ذلك

 .هذا االعتبار كلي فإذن األوسط على. متومهاً، وبني أن يكون صادقاً 

مقوالً على ذات زيد، وعلى الصورة، من حيث  مث ليسامح أيضاً يف أمثال مثل هذه األمثال، فليؤخذ املتوهم
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أن يكون أزلياً، وهو الذي يف الوهم، واآلخر ليس أحدمها ممكناً  لكليهما نسبة إىل الوهم؛ وليسامح، وليجعل
 ميكن أن يكون أزلياً، حبسب إمكان النحو من الوجود له،: وجوده، حىت يكون أيضاً قولنا كذلك، وحبسب إمكان

. وليكن اآلخر ليس كذلك أن بعض ما هو متوهم زيداً، ميكن أن يكون أزلياً، اإلمكان الذي له،: فيكون صادقاً

فيكون السبب ههنا، والصورة هذه . صدق وإذا أخ مهمال. كل متوهم، دخال مجيعاً وكذب احلكمو: فإذا قيل
وذلك النحو، هو أن خيرج األصغر عن . ينتج ما كان كرباه مهمالً ألنه على النحو الذي ال. الصورة، إمنا ليس ينتج

 .األوسط احلكم الذي لألكرب على
   

وهناك . آخر ليك أن جتعل األوسط جزئياً، ال عموم له، وذلك باعتباروإن كان ع. غرض املعلم األول فهذا هو
األمثلة، إن ال تكون احلدود على كل ذلك  واملعلم األول ليس يبايل يف. يتغري هذا احلكم الذي حنن يف اعتباره

كن أن يكون وكل متوهم زيداً، مي: عند ردها إىل الكلية، حىت قيل مث إن احتيل أن جتعل الكربى صادقة. التواطؤ
يتبع هذا  وقد. وليس شغلنا ذا، بل الذي ليست النتيجة صادقة. والوهم، فال تكون النتيجة كاذبة أزلياً يف احلكم

وإال بقي الغناء، فإن جمموع كال املعنيني  زيداً هو زيد املغين، وزيد املغين ال يبقى غداً: املثال مبثال آخر، فيقال
ألن زيداً ال يقال إال على واحد؛ . املثال، أن زيداً املغين، أمر كلي أيضاً م من هذاوجيب أن يفه. وأحدمها ال يبقى

زيد املغين، هذا  وذلك ألن زيداً املغين من حيث هو.املغين، من حيث هو زيد املغين، فيقال على الكثريين وأما زيد
. فال يكون زيداً املغين، مث يصري زيداً املغين. مغنياً املغين ذا الغناء، جنده بعد ساعة قد بقي زيداً، ولكن ال يبقى

فيكون من حيث هو زيد ذلك الشخص بعينه؛ وأما من حيث هو . ولكن بالنوع ونعين ذلك الغناء ال بالعدد،
والغناء الذي  وإمنا كان يكون ذلك بالعدد، لو كان زيداً ذلك بعينه،. ومغين، فال يكون ذلك بعدد جمموع زيد
اللبنة تلك بعينها، وإن كان طينها ذلك الطني  فال تكون.  كلبنة تتخذ من طني، مث تنقض، مث تعادوهذا. بعينه بالعدد

كذلك إذا كان هذا الغناء غري ذلك الغناء بالعدد، فهذا املعىن من حيث . ذلك بعينه؛ بل يكون هذا شيئاً مبتدئاً غري
تصح مع حدة  واملغايرة ال. له، كما قد علمتالشيء قد يغاير ذاته يف أحوا. املعىن، غري ذلك بالعدد هو هذا

 .بالعدد؛ وذلك يوجب أن ال يكون املوضوع واحداً

 زيد: فيكون قولنا. معىن ليس بشخصي فمن حق الكربى أن يكون صادقاً عند حصر الكلي وإذا كان احلد األوسط

علمت أن معىن هذا أن  وقد. إن كل شيء يوصف بأنه زيد املغين: املغين جيوز أن يدخله كلُّ، فتكون كأنك قلت
كل ما يوصف بأنه ج بالفعل فهو ب؛ ليس  كل ج ب، معناه: األمور موضوعة لزيد املغين، إذ علمت أن قولنا
واألمور املوضوعة لزيد املغين أحدها زيد مطلقاً، والثاين زيد . آخر بشرط إذا ما دام موصوفاً بأنه ج، أو يف وقت

بأنه زيد  إن كل ما يوصف: خمتلفان، وحيمل عليهما زيد املغين، فمن الكذاب أن يقالمغين،ومها  املغين من حيث هو
. زيد املغين، من حيث هو زيد املغين املغين، ويوضع ملعىن زيد املغين، فإنه يبطل غداً، بل بعض ذلك، وهو الذي هو

 إنه زيد املغين، لست أقول بشرط إنه فإن زيداً ال بشرط. املغين فال وأما كل ما يوصف بأنه زيد املغين، ويوضع لزيد
أنه أبيض، فإنه  هو مما يوصف بأنه زيد املغين، مثل إن اإلنسان باعتبار نفسه، وإن مل يشترط باعتبار ليس زيد املغين،

وكذلك يوصف أيضاً . زيداً فقط بال زيادة زيد أبيض، فلم يأخذ املوضوع إال: فإنك إذ تقول. يوصف بأنه أبيض
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لكنه إذا أخذ مع األبيض كان احلمل ضرورياً، بالوجه الذي . أبيض زيد األبيض: ألبيض حني تقولمأخوذاً مع ا
األشخاص،  وهذا الفن من العموم، هو الذي عمومه ليس حبسب. مطلقاً، كان احلمل عليه مطلقاً وإذا أخذ. تعلم

: أنه زيد املغين، شيء، وقولنا فإن أخذ زيٍد، أنه زيد، شيء، وأخذ. بل حبسب األحوال، وقد فهمت هذا مراراً

ألن زيداً يكون معترباً أنه . زيد، املغين، هو كل واحد منها املوصوف بأنه: وقولنا. املوصوف بأنه زيد املغين، شيء
من  وهذا ال يبطل شخصي زيد، ألنه شخص. ويكون معترباً مع اشتراط زيادة أنه معىن. زيادة زيد، وال تعترب معه

 .شترطاً فيه معىن فقطحيث هو زيد فقط، م
   

املثاالن، مثال ما  فهذان. تبني هذا، فإذا أخذت الكربى مهملة أومهت الصدق، وإذا جعلت كلية كذبت وإذ قد
وذلك ألنه . ورمبا كان التخطيط يف روابط احلدود تكون احلدود منه مرتبة ترتيبها، ولكن يف حتصيل كميتها ختليط،

احملموالت، فيحتاج حينئذ إىل زيادة لفظ ليس داخال يف احلدود، وإمنا هو رابطة أو  نرمبا عرب عن القياس بأن يبتدأ م
وقد : قيل. إنسان إن يف الصحة وال يف شيء من املرض، واملرض يف كل: مث يقع فيه اشتراك كمن يقول. رابطة شبه

إنه أخذ النتيجة : أن يقولولكن لقائل  .يظن أنه يعرض من هذا أن الصحة غري ممكنة أن تكون يف واحد من الناس
والذي يظن أنه يلزم عنه، هو أن الصحة ليست وال . كان قياساً ضرورية، وهذا مما ال يلزم عن القياس عنده، وإن

فإن أخذت . يكون حقاً على النحو الذي الصغرى به حق، وهو أن املرض يف كل إنسان وهذا. يف واحد من الناس
مطلقة،وصح  وإن أخذ الصغرى. ن؛ وقد حكتم أن هذا القياس ينتج ممكنةممكنة؛ فهذا على النحو ممك الصغرى

النتيجة مأخوذة ضرورية، والكربى  أن: والذي نقول يف اجلواب عن هذا. إطالقها، فهذه النتيجة أيضاً تصح مطلقة
 .مأخوذة ضرورية، والصغرى مأخوذة ممكنة

بل على  والقبول ال يدل على الوجود،. لقبولاستدل يف التعليم األول على صدق الصغرى من جهة ا وإذا قد
موت يفتقده مرض، ولو  على أن كل إنسان يصدق عليه أنه مريض مطلقاً، إذ كل إنسان مائت، وكل. اإلمكان

ممكن، أو : واملرض، إن شئت، قلت. من املرض فمن القياس أن تقال الصحة بالضرورة، ال على شيء. زماناً يسرياً
وإن أخذا . الصغرى مطلق،وجب أن تكون النتيجة ضرورية اتفاقاً فإن أخذت.  إنسانموجود يف كل: شئت قلت

 وعلى أن املعلم األول. النتيجة ضرورية على حسب اعتبار احلق، وإن مل يكن عليه اتفاق ممكنة، وجب أن تكون

ختالطات على سبيل اال لكنه يقول ما يقوله يف. يومئ إىل أنه يأخذها ممكنة، فيتضمن ذلك أن رأيه هذا الرأي
. يف الكربى ما يشبه الرابطة" يف"داللة لفظة  وبعد هذا فإن النتيجة الضرورية كاذبة، وسبب كذا أن. االمتحان

: ولذلك ال نقول هناك. ويف الصغرى هي جزء من احملمول. مرض بصحة وال شيء مما هو: ولذلك يصدق أن نقول

" يف"يف الكربى تدل على أن محل لفظة " يف"فتكون لفظة . يه مرضبل كل إنسان ف: نقول إن كل إنسان مرض، بل

كل إنسان فيه : مثالً فإن أصلح حىت قيل. الصغرى ال تدل على أن األوسط حممول على األصغر، بل موجود فيه يف
فإن أصلح كرة أخرى . مل يكن قياساً وال شيء مما هو مرض بصحة،: مث قيل. مرض، أو هو مريض، أو ذو مرض

. وهو أنه ال أحد من الناس ميكن أن يكون صحة: أنتج حقاً وال ميكن أن يكون شيء مما هو مريض بصحة: لفقي

وال : احملال، وهو أنه ال شيء من الناس ميكن أن يكون صحيحاً، جيب أن تقال الكربى وإن سلك به إىل أن ينتج
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حيث تكون  هذا نوع من الغلط يقعو. فتكون هذه القضية كاذبة. مما هو مريض ميكن أن يكون صحيحاً شيء
املريض بالقوة، وإن مل يكن  احلاالت أخذت مكان قوابل احلاالت، وأخذت الصحة مكان الصحيح واملرض مكان

 .احلصر، واإلمهال، والربط: على احلدود مثل فهذه أحناء من الغلط تعرض بسبب األمور الداخلة. بالفعل

  الفصل الثامن

  فصل"ح"

 خوذة من احلدوداالعتبارات املأ

من احلدود ومن نفس احلكم، ال بالقياس إىل النتيجة، يسهل ا  يف تعريف وجوه آخر من االعتبارات املأخوذة
 وتلك االعتبارات يف نفس. وجوها من االعتبارات جيب أن تراعى حىت ال يتعذر التحليل التحليل ولنود اآلن

. ما يف نفس احلدود فمن ذلك. ، وال أيضاً من جهة الدواخلاحلدود، ويف نفس احلكم، ال بالقياس إىل النتيجة

اإلنسان، بل : مركبة، مثال ال يكون احلد األصغر وذلك أن احلدود رمبا مل تكن ألفاظاً مفردة؛ بل تكون ألفاظاً
ز عليك أفراد احلدود، ألنك ال جتدها ثالثة، بل أكثر؛ ويصعب عليك متيي احليوان الناطق املائت؛ فتشوش حينئذ

منها امساً  فاجتهد حىت جتد جلملة مجلة منها امساً مفرداً، فإن مل جتد فعليك أن تضع جلملة مجلة .بعضها عن بعض
 .يف العبارة ورمبا كان األول أن تبدل امساً مكان اسم، وأن تصلح مثالً مقوالً. وفرداً

   
فسره عليه فاضل  النصارى، وال على مااألمثلة املوردة هلذا ما جيب أن يفهم ال على ما فسره عليه شيخ  ومن

متساوي الزوايا، واألوسط املثلث، واألكرب  إنك إذا أوردت مثالً أن تربهن، فتجعل احلد األصغر: قال. املتأخرين
أن تربهن على املتساوي الزوايا بسبب املثلث، ألن هذا املثلث أوىل، أي  متساوي الزوايا لقائمتني،ألنك حتتاج إىل

األكرب،  عليه بسبب القول على أعم منه، وإن كان بينهما وسط؛ فيكون ما تنبيه وتفهمه، وهو احلد ليس مقوالً
فإذا . مفرداً، لكن مركباً، مثل هذا األكرب فكذلك فاعلم أنه رمبا كان األوسط ال لفظاً. كالماً وقوالً ال لفظاً مفرداً

وأن تتأمل حال األلفاظ اليت هي أدوات أو . شكالمجلته مل بنحل لك اإل طلبت أن جتعل احلد األوسط مفرداً من
سلف  فيعرض من اإلخالل ما عرض فيما. اليت حقها أن تكون جزءاً من مجلة احملمول أو املوضوع كاألدوات وهي

يف األول جزء من " يف"فإن  .وإن اخلري موجود للحكمة. إن علماً واحداً موجوداً يف األضداد: مثل قولك. ذكره
األخرى ليست جزءاً من شيء، بل هي حرف دال  يف" اَ"وحرف . األضداد فيها علم واحد: ن معناهاحملمول، أل
هذا اجلنس، فانظر هل هو جزء، فاحتفظه جزءاً وأضفه إىل ما هو  فإذا وجدت شيئاً يف احلدود من. على الربط

إذا  فإنك. جك إىل استعمال ذلكحداً واحداً، وطرح اآلخر، واقلب القضية إىل عبارة ال حتو قرينه، واجعل منهما
عنها، فعلمت أن الالم ليس  اخلري موجود للحكمة، احتجت إىل هذا الالم، وإذا قلت احلكمة خري استغنيت: قلت

األضداد فيها علم واحد؛ مل تستغن عن : األضداد؛ مث قلت علم واحد يف: فأما إذا قلت. جزءاً من احملمول البتة
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 وقد يتفق أن يكون مثل هذه اللفظة، يف الصغرى والكربى مجيعاً، دالة على. مقامها لفظة يف، أو لفظة أخرى تقوك

ورمبا اختلف . موضوع كل كيفية ففيها تصديق، وكل ما فيه تصديق فاه موضوع، فكل كيفية هلا: اجلزء، كقولك
موجود يف كل كيفية، العلم : الصغرى، كقولك األمر يف املقدمتني، فكان الدال على اجلزء يف الكربى واآلخر يف

. اخلري موجود يف العلم، والعلم موجود يف كل كيفية: بالعكس، كقولك ورمبا كان. والكيفية موجودة يف كل بياض

فإنك  .ليس يف الكون كون، وليس للحركة حركة: اإلجياب وحده، بل ويف السلب أيضاً، كقولك وليس هذا يف
جزئيني من احملمول صدقتا  حلمل، كذبت القضيتان؛ وإن أخذمادالتني على ا" يف"ولفظة " اَ"إذا أخذت لفظة 

والكون موجود يف كل لذة، فأخذت الالم يف الكربى  ال شيء من الكون موجود للكون،: فإنك إذا قلت. مجيعاً
وإذا أخذت داالً . وهذا حق، إذ كل لذة كون، والكون ليس له كون. هلا كون جزءاً، أنتج من هذا أن اللذة ليس

موجودة  وكذلك العالمة ليست. إن الكون ليس موجوداً للذة، أو ليس حمموالً عليها: مل يصح قولك ى احلمل،عل
وهذه األشياء . ليس موجوداً هللا وزمان حيتاج إليه. وكذلك الوقت موجود هللا. للعالمة، والعالمة موجودة للضحك

إن : ن وضع احلدود حيوجك أحياناً إىل أن تقولوإن كا فإنه. ختلصك عنها قول املقدمات على الترتيب املستعمل
فإن استعمال املقدمات ال حيوجك إليه، فإنك ال تقول يف استعمال . على الكاتب احليوان على اإلنسان، واإلنسان

وتكون قد ختلصت  كل كاتب إنسان، وكل إنسان كاتب،: هذا، ال يف الكتب، وال يف املخاطبات، بل تقول القياس
هي باحلقيقة أجزاء من احلدود، ولكنها  وقد يعرض الغلط يف احلدود من جهة شرائط. د على احلدودعن شبهة الزائ

مثال ذلك . يصرح جبميع ذلك، وحيضر بالفعل، مث حتاول التحليل فيجب أن. ال يصرح ا، أو خيتلف التصريح فيها
وإمنا جيهل  عدداً علم من جهة ما هو عدد،املتناهي ال يعلم، ليس باحلقيقة صادقاً، فإنه إن كان  إن غري: إن قولك

تزيد فيه، وغري املتناهي ال يعلم من  من جهة أنه غري متناه، وليس أنه غري متناه وأنه عدد معىن واحد، فيجب أن
واعلم أنه رمبا صدق القول . اإلنسان حساس، فال حيتاج إىل ذلك فيه :جهة ما هو غري متناه، وأما ما يكون كقولك

ورمبا . فإنه صادق أن اإلنسان حساس، وليس بصادق أن اإلنسان حساس للنفس. شرط كذب ن زيدمرسالً، فإ
شيء يصدق  وأما ليس كذلك، فليس. معدوم النظري، صدق: فإن قيل. إن اإلنسان معدوم: مرسالً كقولك كذب

وما . هو مملوك ال حمالةمملوكاً لزيد، ف فإن الشيء إذا كان. بشرط هو داخل ال مدخول فيه، وإال هو صادق مرسالً
    ما مل يكن له املعىن األعم مل يكن له فإن الشيء. كان مييننا لعمرو فهو أيضاً ميني

عرفته وحتققت  وأما صدق الشيء بسيطاً دون املركب، ومركباً دون البسيط، فهذا أمر قد. الذي خيصصه املعىن
البسيط، فهذا أمر قد عرفته وحتققت   ومركباً دونوأما صدق الشيء بسيطاً دون املركب،. الذي خيصصه. كيفيته
 .كيفيته

يؤخذ مراراً، فيحسب أن تكراره إمنا يكون حيث هو، وال يكون كذلك، بل  واعلم أنه قد يعرض لبعض احلدود أن
له  فإذا كان املكرر هو احلد األوسط عرض كثرياً أن يكون. أو يف حد مرة جزءاً من حد آخر يكون مرة واحدة

خري، وكل خري فإنه يعلم  العدل: مثاله. موضع يف األوسط، وموضع يف األكرب، وموضع يف النتيجة: مواضعثالثة 
: وكذلك إذا قيل. أوسط، ومرة أخرى جزءاً من األكرب فاخلري ههنا يكون مرة حداً. أنه خري، فالعدل يعلم أنه خري

أن خط كذا ال يعلم :  غري متناه، فتكون النتيجةمتناه فال يعلم من جهة ما هو إن اخلط كذا غري متناه، وكل غري
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ال : من مفهوم قولك ال يعلم، أعم أيضاً: فإن قال قائل، إن املفهوم قولك. ولكن من جهة ما هو غري متناه مطلقاً؛
 ال يعلم: ال يعلم، أعم من قولنا: فنقول،وأيضاً قولنا .ال يعلم: يعلم من جهة ما هو غري متناه؛ فيصح أن ينتج عنه

يكون  إما أن: أنه ال يعلم، موقوفاً؛ غري مفصل أنه كيف ال يعلم؛ مل خيل من وجهني: أنتج ذاته، أوالً يعلم خطاً، فإذا
يكون الذي يراد به الربط،  ال: هذا جارياً جمرى الكلم الوجودية، اليت ال تصدق إذا محلت، وال تكذب؛ كقولنا

ال يعلم، : مبفعول واحد؛ حىت يكون أيضاً قولنا كن الذي يتمليس كونه يف نفسه الذي ال يتم مبفعول واحد، ل
فيكون ما جعل نتيجة ليست نتيجة إذ ليس فيه صدق . ال يظن: ما يقال أيضا يقتضي أنه ماذا ال ال يعلم نفسه؛ مثل

إنه : قولكصدق  فإن كان حمموالً مستقالً بنفسه فال يعترب يف صدقه. أن يكون حمموالً مستقالً بنفسه وإما. وال خرب
لكن القياس رمبا ال يكون ذهب إىل . ما ال يعلم من وجه: كأنه يقول. ال يعلم خطا، أو كذبه؛ بل معىن أعم منه
فإذا مل يوضع ذلك أشكل األمر، وإن كان كله هذا . الكالم يقتضيه هذا، بل حنا حنو متييز ما؛ أو يكون موضع

 .يكون هذا التأويل مناسباً وذلك حني ال. التأويل

ج كذا، من جهة ما هو ج؛ ليس ج الثانية : فإن قولك .فهو يف احملمول دون املوضوع: واعلم أنه حيث ما قيل
إن املوجود من جهة ما هو موجود إما قائم : ولذلك غلط من قال من الغالطني .جزءاً من املوضوع، بل من احملمول

يكون كل   موجود، هو غري قائم بنفسه لوجب أنولو كان املوجود من جهة ما هو. غري قائم بنفسه بنفسه، وإما
بنفسه، وجب أن يكون كل موجود  وكذلك إن كان من تلك اجلهة قائماً. موجود موصوفاً بأنه غري قائم بنفسه

منهما هو أنه ليس ما أورد، بل هو أنه ليس من جهة ما هو  ومل يعلم أن القابل للموجبة. قائماً بنفسه، وهذا خلف
 .نفسهب موجود قائماً

ما هو موجود داخالً يف  فيدخل السلب على القائم بنفسه، مقروناً من جهة ما هو موجود؛ ويكون من جهة
فإن كان األوسط . يؤخذ املكرر منها من مجلة احملمول فجميع أمثال هذه جيب أن. احملمول، فال يلزم من ذلك احلال
 جيز األمر على هذه اجلهة مل يكن للكالم معىن، ومل ينحل إىلأيضاً يف األكرب، وإن مل  يف مثل الضرب املشار إليه وقع

 .الضروب
   

فكلما أردت أن تنتج  .اإلنسان احملسوس، وكل حمسوس فإنه يعدم من جهة ما هو حمسوس: األمثلة هلذا الباب ومن
تاجك وإن صح إن. بالشرط، مث حتلل يف أمثال هذه األشياء بشرط، فيجب عليك أن تأخذ األكرب يف األوسط

وإن . أردت أن تنتج أن اخلري معلوما ما، فقل ألنه موجود ما مثال األول إذا. مرسالً، فخذ ذلك مرسالً، مث حلل
ورمبا كان حذف جزء من اللفظ املؤلف، غري . ومىت انغلق، فبدل األلفاظ ما شئت .موجود: معلوم، فخذ: أخذت
فأسقطه، مث  بيان، فتكون إن أسقطه مل يتغري املعىن،غرضك، وإمنا أخل إدخاالً غري ضروري، بل لفرط  مؤثر يف

املتوهم جنس املظنون، وكذا : فتقول إن كذا هو املتوهم؛ ويكون الوسط املظنون؛: فإنه رمبا أردت أن تنتج. حلل
مث إن أسقطت . أدخلته لتدل على أن محل املتوهم على الظنون صحيح وإمنا. هو املطنون، فيدخل اجلنس بني احلدود

يسري يوقع  ورمبا كان األمر بالضد، فيكون حذف شيء. اإلنتاج، فأسقطه لينحل القول إىل القياس  مل يضرك يفذلك
: وإذا قلت. اللذة هي خري، كان له معىن إن: فإنك إن قلت. خالفاً كثرياً، كما أن إدخاله يوقع أيضاً خالفاً كثرياً
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وكيف واألول منهما صادق عند من سلم أن اللذة خري، . عيدبون ب وبني املعنيني. إن اللذة هي خري، كان له معىن
أن اللذة : وكذلك من أورد أن ينتج. ذلك يوجب أن يكون اخلري مساوياً يف احلمل للذة واآلخر ليس بصادق، إذ

اخلري، فيجب أن يأخذ  أن اللذة هي: وإن أراد أن ينتج. خري، فيجب أن جيعل األكرب خرياً، بغري األلف والالم هي
خلالً، فلتكن ب هو احلد األوسط، فيكون حينئذ  إن يف هذا: ولقائل أن يقول. األكرب مع األلف والالم حداً أكرب

هو اخلري، أو تقول :فال خيلو إما أن تقول. اللذة هي ب هو اخلري: إن كل ب هو اخلري، أو تقول ال ب بعض ب .

 بعض،: وإن قلت. هو ب، هو اخلري كله، وهذا كذبكل واحد مما : ب هو اخلري، فكأنك قلت كل: فإن قلت

إن املهملة يف : هذا فنقول يف جواب. وإن أخذت مهملة، كانت الكربى مهملة، فلم ينتج.صارت الكربى جزئية
ببعض املوضوع دون املوضوع، بل على كل  وذلك ألن احملمول فيها ال يكون خمتصاً. املادة املنعكسة تنتج

يقلب األصغر، ال يكون أيضاً إال منعكساً، وال ميكن أن يوجد إال  فال. ضوع مقول على كلهكما أن املو. املوضوع
اخلري،  إن اللذة هي ال ب، وال ب هي: هذه املادة قد يكون قياس من مهملتني، حيث يقال ويف. على هذه الصفة

. ب خري، وكل خري ب فتنعكس فتكون كل لذة ب، وكل ب لذة، وكل. وتكون هذه املساويات بعضها لبعض

فإن األول يلتفت إىل املوضوعات اخلري، . هو ال ب إن كل اخلري: كل خري ب، ال يفيد ما يفيده قولنا: ولكن قولنا
فيفيد أيضاً أن ب مقول على كل ما . وهذا ال يفيد املساواة، وهذا يفيد املساواة .وهذا يلتفت إىل طبيعة اخلري نفسه

مستفادة من املقول على  وهذه الفائدة غري. أفاد أن كل اخلري مقول على كل ما يقال له بله اخلري، بعدما  يقال
فإن هذا هو املعىن . ما يوصف باملوضوع فقط الكل، بل املستفادة من املقول على الكل عموم احملمول جلميع

ياء اليت يقال على كلها على الكل هو أن ب احملمول على كل األش ليس املقول. املستفاد من القول على الكل
 وال على كلها، مل يقل عليها احملمول، بل هو أعم من ذلك؛ وكذلك ليس. شيئاً عليها ب املوضوع، حىت إن كان

يف بعض الشيء، يكون  املعىن املقول على الكل، أن يكون مقوالً على كل ما يوجد فيه ب، حىت إن كان ب يوجد
معناه احليوان مقول على كل شيء يوجد فيه   احليوان، على كل إنسان،ى مقوالً على كله، حىت يكون قولنا

فإذ . كان أخص مما يوجد فيه اإلنسان، كما حتققته من هذا املثال فإن هذا رمبا. إنسان، فيكون مقوالً على جسم
 هي اخلري،اللذة : يكون معناه أمن احليوان بكليته مقول على اإلنسان؟ حىت يكون قولنا ليس معناه هذين، فكيف

يفيد بنفسه فائدة أخرى،  كل لذة هي اخلري، مبعىن واحد يوجه املقول على الكل يف أحدمها؟ فإذن هذا: وقولنا
 .الشك املذكور وصلح أن يؤلف من مثله النحو من القياس املذكور، وال يلزم

  الفصل التاسع

  فصل"ط"

 يف ذكر أحوال مانعة من التحليل

  ال املقدماتحبسب شكل القياس وحبسب أشك
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واالقتران وصورة املقدمات فلنقل اآلن يف أحوال اليت تعوق عن التحليل  جيب أن تراعى يف التحليل بسبب الشكل
 .القياس وبسبب شكل املقدمة، أعين الذي ليس بسبب احلدود بسبب شكل

   
قياس أوهم ذلك أن  فإن وجد. أنه قد يتفق القياس املوجود مركباً، فيحتاج أن حيلل أوالً إىل القياسات :فنقول

القياسات قد ترتكب، وهي من أشكال  القياس الثاين هو من شكله، فيجب أن ال يلتفت إىل ذلك، ونعلم أن
وإذا كانت القياسات مؤلفة لتنتج سلباً، وكان . نفسه ال غري وضروب خمتلفة، بل جيب أن تعترب حال التأليف يف

 وذلك ألنه إذا كان الدعوى أن املاء جسم بسيط مشروب،. فيزال التركيبميكن أن خيفف  احملمول مركباً، فإنه قد

. بأن يبطل أنه مشروب وميكن أن يبطل. ليس جسماً بسيطاً مشروباً: فهذا ميكن أن يبطل فيه مجلة القول، فيقال

د احلد األكرب يكون إبطال أنه مشروب، يكفي أن يور مث. فإنه إذا أبطل أنه مشروب، مل يكن جسماً بسيطاً مشروباً
وماء البحر ليس جبسم : ماء البحر ماء، مث ال نقول: فنقول. التحليل أسهل يف القياس وهو املشروب وحده، فكيف

 فإن جاءك قياس. فهذا وذلك يقوم لك يف غرضك مقام املركب. ليس مبشروب: بل نقول بسيط مشروب؛

وكذلك . فسيمكنك ذلك فيه  أما املنتجة لالستثنائية؛.استثنائي فحله إىل شكله، ال حتله إىل األشكال االقترانية
اجلمهور، وأما احلقيقي املركب من احلمل الشرطي،  املنتج للخلف يف قياس اخللف، وإما على الطريق املشهور عند

 والفرق بني الشرطية يف القياس االستثنائي الذي يف. وميكن أن حيلل إىل أشكال .على ما أوضحناه، وكالمها اقتراين

تسليم املخاطب،  والقياس االستثنائي الذي ليس يف اخللف، أن الشرطية اليت يف اخللف ال يلتفت فيها إىل اخللف؛
ويتسلم منه أنه إذا كان املقدم كذا، لزم  إذا احلق من طرق النقيض، وأما األخرى فيحتاج أن يقرر املخاطب ا،

ويف غري اخللف ال . نقيض املقدم يف األكرب، فال يصرح ا استثناءالتايل منها  واخللفية يف كل مادة يكون. كذا التايل
االحنالل، وكان القياس  ورمبا أشكال األمر يف. ورما مل يصرح األمر باملستثىن هذا. التصريح يف أكثر األمر بد من

ياس املنتج للكلي السالب؛ أو إىل األول والثاين، كالق صاحلاً ألن ينحل إىل أشكال ثالثة كالقياس املنتج للجزئي
ورمبا كان ال ينحل إىل شكل آخر إما أنه ال ينتج مطلوبه . كاملنتج للجزئي املوجب السالب؛ أو إىل األول والثالث،

ذلك الغري ألن حدده  فإنه ال ينحل إىل. يف شكل واحد كمنتج الكلي املوجب، وإما ألنه إن أنتج مطلوبه غريه إال
فإن . جيب أن تراعى احلدود وكيف حال الشركة فيها بع الثاين وخامس الثالث، فإنهال تطيع العكس املراد إليه، كرا

 .ينحل أشكال فال تبال بعد أن
   

املقدمتان أو إحدامها معدولة  فإنه إن كانت. يتعذر معه أمر حل القياس إىل األشكال، اشتباه السالبة واملعدولة ومما
. النتيجة موجبة بسيطة ال عدول فيها، ويف مقدمات عدول ذا كانتوأكثر ما يغلظ هذا إ. ظنت السالبة فغلظ ذلك

كل : مثل قولنا. الصغرى معدولة من جهة احملمول، والكربى معدول من جهة املوضوع فظن سلباً مثالً أن تكون
ل، السلب والعدو ولكن جيب أن نراعى حال. فهذا ما حيري ويغلظ. فكل ج اَ. وما هو ال ب، فهو اَ. ال ب ج، هو

وقد علمت الفرق . وخصوصاً من احملمول وأن نأخذ املعدول موجباً وحرف السلب جزءاً من احلد الذي يقرن به
وسيكفيك ما سلف لك من بيان ذلك، وال حتتاج إىل اإلطالة اليت . وختلفها بني املوجب والسالبة واحلال يف تالزمها
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قبل هو   بعد هو وبعد الكلمة الوجودية؛ وبني أن يرداملوضع، لتبني به الفرق بني أن يرد السلب تورد يف هذا
فإنه . وبني أن يرد بعد معىن آخر ال فرق بني أن يرد بعد هو وبعد الكلمة الوجودية،: الكلمة الوجودية؛ بأن يقال

ن أن ميك: ميكن أن ميشي، مناقضاً لقولنا: موجود أبيض، لكان قولنا :موجود ال أبيض، مناقضاً لقولنا: لو كان قولنا
عود ال  فسيكون كل شيء إما عود أبيض، وإما. عود ال أبيض: عود أبيض، مناقضاً قولنا: قولنا ال ميشي، بل يكون

وإما شيئاً غري مساو على املعىن  فسيكون القمر عوداً ال أبيض، وسيكون كل شيء إما شيئاً يساوي شيئاً،. أبيض
نينا شيئاً أعم منه خمتصاً بالوجود، فستكون النقطة إما مساوياً ع إذا عنينا بغري مساو املفاوت، أو: مثالً. مفاوت

 فليكن اَ، مكون. إذا غلظ وأخذ املعدول يف قوة السلب عرض منه حال، وغلظ عظيم: قالوا للخط، وإما مفاوتة،

الشيء الذي ال هو  حىت يكون ب،. أبيض د ليس بأبيض ب، هو غري أبيض. ب، ليس مبكون د، هو غري مكون ج
. الشيء الذي ليس مبكون وال أيضاً هو ليس مبكون ود. ألن املعدولة غري السالبة. أبيض، وال هو أيضاً ليس بأبيض

مكوناً، فيكون حمموالً على ج األبيض محل األعم، حىت يكون كل أبيض مكوناً،  وإذا كان اَ. ألن املعدولة غري سالبة
من ج،  كون، ود نقيض ج وهو ليس أبيض، فألن اَ أعمولكن ب نقيض اَ وهو ليس مب. مكون أبيض وليس كل

أعم من ب بياناً، أن تعلم أنه ملا كان يكذب  ومما يزيدك يف التنبه لذلك. وقد علمت هذا مما تكرر عليك. فيكون د
وكان قد. عليه اً، يكذب عليه ج، فيصدق عليه د صدق د ،وكلما صدق ب ،لكن اَ قد يصدق على . صدق ب

. إذن على بعض ما هو د، وحينئذ يكذب ب، وكلما كان صدق ب، صدق د  بج، ألنه أعم منه، فيصدقما ليس

 فكذلك إذا كان د أعم من ب، فسيكون ج أخص من اَ، وعلى قلب ذلك البيان فليكن د. ب فإذن د أعم من

احلكم املذكور يف   على هذاالغري مكون، يف قوة النقيض ل اَ املكون، فإن كان هو يف قوة النقيض، فسيكون
أخص من ب؛ وكان أيضاً أخص من ب، إذ  ولكن ب كذلك جل، فإن كان د يف قوة النقيض ل اَ، كان. االنعكاس

فيصدق عليه أنه ليس . كان كذلك مل يكن د ب، وليس د أيضاً باَ وإذا. كان ب يف قوة د من حيث هو غري أبيض
 وما سلب عنه الطرفان فهو يف حكم. فهو إذن قد سلب عنه الطرفان. يس بأيضاً أنه ل اَ، وقد يصدق عليه

للطرف اآلخر، بل هو نقيض  والواسطة، ليس بأن يكون نقيضاً ألحد الطرفني، أوىل منه بأن يكون نقيضاً. الواسطة
 نقيض ج؛ وألن د نقيض ب، ود. ب أعم من د فإذن من حيث د هي نقيض اَ، وب نقيض جل، فيكون. لكل طرف

 .د، وهو هو، هذا خلف ونقيض ب، أعم من ج، فسيصري د أعم من
   

إن كان إمنا  وسيكون غريي فهماً أبلغ من فهمي له ألنه. أنين لست أفهم هذا الكالم حق الفهم: نقول وأما أن
فهذا يكفيين . ذلك الشيء ليس هو ب وأيضاً. فيكن إذن شيء ليس هو اَ. يكون واسطة ألن الطرفني يسلبان عنه

ومع ذلك فإنه ليس هذا كالواسطة باحلقيقة، فإن . هذه اهلندسة كلها وال أحتاج إىل. أن أعلم أن اَ د ليسا مبتناقضني
 واملعدولة ليست. سلب عنه الطرفان مجيعاً من حيث الطبيعتني ال من حيث العموم واخلصوص الواسطة هو الذي

فأما أن احليوان . اإلنسان  اإلنسان هو احليوان، إن معىن احليوان أعم منليس: هي السالبة، على الوجه الذي يقال
وأما السالبة املقابلة هلا فإا حتمل على . على املعدولية وههنا فإن الوجبة ال حتمل. ليس حمموالً على اإلنسان، فكال

بأن  طرفني بأن أحد الطرفني أعم، بلواملتوسط كاملباين، فليس إمنا ختالف ال. حبسب العموم وإمنا تفارقها. املعدولية
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باحلقيقة، نوع وأمر أخص من  وإمنا املعدولية. فقد أخذ إذن املعدولية كالواسطة. الطرف ال حيمل عليها أصالً
إىل الطرفني نسبة واحدة، بل تكون نسبتها إىل  ومثل هذه الواسطة ليس جيب أن تكون نسبتها. الطرف اآلخر

مث إن الواسطة، وإن كانت . ونسبته إىل اآلخر نسبة األمر الذي هو أخص  مباين،أحدمها نسبة األمر الذي هو
فهو نقيضه،  الطرفان، فليست تقوم وال لشيء من الطرفني مقام النقيض؛ فإنه ليس كلما ليس الشيء، مسلوباً عنها

انب، أن يصري نقيضاً من ج وليس جيب إذا فرض. وكل من له عقل وإنصاف يعقل أن هذه النسبة غري متشاة
يكون عند غريي بيان هلذا ليس عندي؛ إال أنه مل يرد يف  مث يشبه أن. نقيضاً من اجلانب اآلخر؛ بل أن يصري متوسطاً

 .خبطوا فيه خبط عشواء وإمنا. التفاسري شيء يقنع به

يف ذلك بياناً اهلندسة، فليقتصر على ذلك، فإن  واملقدار الذي عرف يف أول العدول والسالب يغين عن تكلف هذه
فإن . وقد علمت ما يف هذا. النقيض يكون بالقوة، كنقل النقيض إىل املضادة واعلم أن أخذ املعدول مكان. وفرقاناً

 .ضرورية مل خيتلف، وإن كانت ممكنة اختلف ومل يصلح كانت املادة

  الفصل العاشر

  فصل" ي"

 يف استقراء النتائج التابعة للمطلوب األول

  فبالقياس املؤل

ومعىن عكس . حتته، وعكسهما املستوى، وعكس النقيض املقاييس اليت تنتج الكلي فإا تنتج ذلك الكلي واجلزئي
ما : مثل أنه إذا أنتج. باإلجياب والسلب موضوعاً، ومقابل املوضوع حمموالً النقيض هو أن جتعل مقابل احملمول،

،واجلزئية املوجبة  .ذه بالعرض، وثانياً؛ على سبيل اللزومولكن ينتج األول بالذات، وأوالً؛ وه. ليس اَ ليس ب
وههنا وجوه . تستتبع شيئاً ألا ال تنعكس وأما السالبة اجلزئية، فليست. جتمع إىل ما ينتج عكسه وعكس النقيض
صغر، وهو أن القياس الكلي يف الشكل األول إذا قام بالفعل على احلد األ آخر يف اللزوم املستنبطة من قياس واحد،

 .على كل ما يشاركه حتت األوسط، أعين على كل موضوع مثله لألوسط قام بالقوة
   

احلقيقة،  فإذا أحضرت هذه املوضوعات يف الذهن، انعقدت القياسات أخر يف. على كل موضوع لألصغر وأيضاً
. األول نتيجة مع نتيجةفالوجه . معاً وكأا ليست قياسات أخرى، بل كأا القياس األول التصاهلا يف الذهن به

فإن األكرب بالفعل . الثاين فإمنا تستتبع النتيجة فيه ما حتتها ال ما معها وأما الشكل. والوجه الثاين نتيجة حتت نتيجة
حتتها حبكم ذلك القياس،  وأما القياسات اجلزئية فال تستتبع نتائجها ما. املعقول على األوسط، بل عسى بالقوة غري

الذي هو يف احلقيقة منتج النتائج املستتبعة مقام  كن حيث تكون النتيجة كلية فيقوم يف القياسألن ذلك إمنا مي
وأما إذا كانت النتيجة جزئية، فال ميكن ذلك . أما قد لزما عن قياس واحد الكربى، فيظن لالتصال الذي فيهما
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تستتبع اليت معها   تكن النتيجة اجلزئية أنوإذا مل. وأما استتباع اليت معها فيمكن. استتباع ما حتتها أعين. فيها
فإنه إذا لكن ال يستتبع . فذلك يف اآلخرين أحرى وإذا مل تكن النتيجة اجلزئية أن تستتبع ما حتتها يف األول،. فيمكن

ألن احلكم على األوسط غري مربهن، أي غري موضوع بالفعل مبيناً، وحيتاج إىل  النتيجة الكلية ما معها يف اآلخرين
. تستتبع ما معها ولكن نظن أن النتيجة يف الشكل الثالث قد. باألحرى أن ال تستتبع اجلزئية جزئية معها يان، فكمب

مرتباً حتت األوسط مع موضوع النتيجة الثانية  والصواب أن ذلك ليس مع النتيجة، ألنه ليس املوضوع فيه بالفعل
ا وموضوع النتيجة األوىل حتت األوسط، فيكون احلكم بالفعل موضوعه فيكون معها، وإمنا يكون معها إذا كان

إمنا يكون  وباجلملة. وأما إذا كان حيتاج إىل عكس وبيان، فال. والقياس عليها يف الظاهر كالواحد عليها كالواحد؛
فهذا وجه . النتيجة تصح أن تصري كربى وإمنا يكون حتتها إذا كانت. معها إذا كانت نسبتهما إىل الكربى واحدة

 .الزم آخر قف به على أن القياس كيف ينقلك عن نتيجة إىلت

  الفصل احلادي عشر

  فصل" ك"

 يف أن املقدمات الصادقة قد تلزمها النتيجة الصادقة

  وال ينعكس فتكون النتيجة الصادقة الزمة عن مقدمات صادقة

املقدم،وهو  ة كالتايل،فيجب من وضعالقياس كاملقدم للنتيجة،إذا كان يلزم عنه النتيجة،والنتيج اعلم أنه ملا كان
صادقة،وليس جيب برفع املقدم،وهو  صديق القياس أي صدق مقدماته وصواب تأليفه،أن تكون النتيجة ال حمالة

حمالة؛بل قد ميكن أن تكون من مقدمات كاذبة،نتيجة صادقة،ال  كذب املقدمات أو فساد التأليف،كذب النتيجة ال
 فأما أنه قد ميكن أ، تكون نتيجة. أن كانت صادقة لذاا وعارضة هلذه املقدماتأتفق أن املقدمات أوجبتها،بل

من ج اَ،مث حرفت  ال شىء:كل ج ب،وال شئ من اَب،فأنتج:صادقة من مقدمات كاذبة،فمثال ذلك أنك أذا قلت
ب أذ أتفق وكذلك أيضا يف املوج.اَ أنه الشىء من ج:الشىء من ج ب،وكل اَب،أنتج ذلك:فكذبت فيهما فقلت

فقيل باالجياب على االخر،وقيل ذلك باالجياب على املباين  أن كان شيئان متباينني يف اجلنس،وأورد جنس أحدمها
وال :أو قيل.أن كل أنسان حيوان:كل أنسان حجر،وكل حجر حيوان،فيلزم منه:قولك مثال ذلك.أنتج الصدق

قول أذا وضع ما   هذا املقول الذي قيل قياس،فالنهفأما أن.الأحد من الناس جبماد:احلجر جبماد،فأنتج شىء من
 .االخر هو هذه النتيجة الصادقة وهذا القول.فيه،أي سلم،لزم عنه قول أخر،أضطرارا لذاته ال بالعرض

أنه الخيلو اما أن يكون الكذب يف :فنقول.االنتاج يف الشكل االول فلنبدأ أوال بالداللة على أصناف هذا النحو من
 فان كان الكذب يف الكربى،وكان كذبا يف الكل،أي ومع ذلك يف كل وقت،حىت.يف احديهما يعا أواملقدمتني مج

فيه أن ضد تلك  والسبب.يكون كاذبا غاية،وكان القياس على مطلوب كلي،فيمتنع أن ينتج عنه الصدق البتة
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ى يف الكل ويكون ذلك ينتجها كاذب الكرب واذا أضيف اىل الصغرى،أنتج ضد النتيجة اليت.املقدمة يكون صادقا
فأنه ميكن أن .كاذبة باجلزء،فأنه قد تكون النتيجة فصادقة فأما ان كانت.فكيف يكون هذا صادقا.الضد صادقا

 أالصغر،ومع ذلك ليس يف كل األوسط،بل يف بعضه،وذلك حبث يكون أألوسط أعم من يكون احلد أالكرب يف كل

قفنص أبيض وكل  كل: مثاله.ن كل ب اَ،ويصدق كل ج اَفصدق أن كل ج ب،ويكون كاذبا بالبعض أ.كليهما
 .أبيض حي

   
شىء من  السلب فأن تكون نسبة األوسط هذهزلكن أالكرب قسيم أالصغر حتت عام فهو غري موجود يف وأما

مثل أن يكون أالكرب .ينتج الصدق فأما ان كانتالصغرى كاذبة يف الكل،فيمكن أن.ولكن بدل الققنس الثلج.االصغر
وللسلب بدل احلي .كل انسان فرس،وكل فرس حي:كقولنا.حتته ا،وأالوسط وأالصغر نوعني متفقني يف املرتبةجنس

وكذلك ان كانت .وتترك احلي حباله.البدل الفرس وأالنسان،املوسيقى والطب جنس غريب عن كليهما كما جنعل
أعلى من  ما أعم من النوع،أو جنسايف اجلزء، حىت يكون االوسط نوعا مثال،ويكون االصغر فصال  الصغرى كاذبة
ان كل فكري :نقول وللسلب جنس غريب ملثل ذلك كما.كل مشاء انسان،وكل انسان حيوان:االصغر،كقولنا

على جزئى فان الكربى الكاذبة يف الكل  فان كان القياس.عقل،وهذا كاذب يف البعض،والشىء مما هو عقل حبيوان
ونسبة ما بني احلدود هي ان األصغر أعلى من .االبيض حي ،فبعضبعض االبيض ثلج،وكل ثلج حي:مثاله.تنتج

 بعض األبيض إنسان،وال شئ من الناس:مثاله يف السلب.يقال على بعض األكرب ويقال على كله ولكنه.األوسط

كانت جزئية  وكذلك ان.واألكرب يقال على كله.واالوسط كماكان،لكنه يقال على بعض األكرب.حبيوان
بعض االصغر،فتوجب الكربى كلية  ان يكون االكرب يف بعض من االوسط،واالصغر واالوسط يفالكذب،فانه جيوز 

ينتجانه،والكربى كاذبة بالكل،او باجلزء،او الصغرى،او كالمها  فاما القياسان املنتجان للجزئى فقد.أو تسلب كلية
 والثلج موجود يف بعض االبيض،يكون االكرب كاحلي غري موجود يف شيء من االوسط كالثلج، فانه جيوزان.كاذبان

االوسط،كاحليلالنسان،ويف  وللسلب،االكرب موجود يف كل.فتوجد الكربى موجبة.واالكرب موجود يف بعض االصغر
احلال ان اخذت الكربى كاذبة يف اجلزء،فانه  وكذلك. بعض االصغر كاالبيض دون بعض،فتوجد الكربى سالبة

يف بعض اجلسد، واالوسط يف بعض االصغر،فتؤخذ الكربى موجبة  يجيوز ان يكون االكرب يف بعض االوسط،كاحل
جعلنت الصغرى هي الكاذبة يف الكل،فان جيوز ان يكون االكرب يف كل االوسط،كاحلي يف  فان.كلية أو سالبة كلية

يف  فقنس،ويف بعض االصغر،كاحلي يف بعض االسود،ويكون االوسط ليس يف شيء من االصغر،ويوجد كل
االوسط مسلوبا عن  مث يكون.االكرب جنس غريب من االوسط،كاحلي الذي هو غريب من العددوللسلب .بعض

واما ان جعلت الصغرى .ابيض عددا عرض يوجد فيه االكرب،كاالبيض،فيكون الشي من االبيض بعدد،فيؤخذ كل
بتني،اما الكربى ففي واما اذا اخذت املقدمتان مجيعا كاذ.جزئية كاذبة يف البعض،فال جيب أن يكون كذبا اذا اخذت

الكل،فيجوز ان تكون النتيجة صدقا،وذلك اذا كان االكرب كاحلي موجودا يف بعض  البعض،وأما الصغرى ففي
ابيض  وأخذ بعض االسود أبيض،وكل.كاالبيض،ويف بعض االصغر كاالسود،واالبيض الشىء من االسود االوسط

واملقدمتان مجيعا كاذبتني يف  ن تكون النتيجة صدقاوقد جيوز ا.فينتج الصدق.حي،أو ليس شىء من االبيض حيا
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نوع غريب كالعدد وموجود يف بعض االصغر،وهو  وهو.الكل،بان يكون االكرب كاحلي مسلوبا عن مجيع االوسط
وللسلب . مسلوبا عن كل االبيض، فيؤخذ بعض ج ب، وكل ب اَ مث يكون االوسط.كعرض ألنواعه كاالبيض
ويكون االصغر شيئا من االعراض اليت يوجد فيها . نس، مثل القنفس حتت احلياجل يكون االوسط نوعا حتت

الشكل الثاين فقد  وأما يف.بعض ج ب،والشيء من ب اَ:كاألسود، لكن االوسط اليوجد فيها البته،فيقال االكرب
كانت صادقة حدود الضرب االول أذا  فأن.ينتج الصدق من الكذب على مجيع االقسام، ويف الكليات واجلزئيات

سالبة،والسالبة موجبة، كانتا كاذبتني يف الكل، وانتجتا تلك النتيجة  الشيء من ج اَ، فجعلت املوجبة:وأنتجت
 وكذلك ان. وكذلك حدود الضرب الثاين ينتج مثل ذلك من الضرب االول منه. الثاين من بعينها يف الضرب

االخر، فجعل موجودا   وليس أحد الطرفني موجودا يفكانت احدامها كاذبة بان يكون االوسط موجودا يف الطرفني
من االكرب يف االصغر؛وسواء جعلت السالبة  أن الشيء:يف كل أحدامها واليف شيء من االخر، فأن النتيجة تكون

شيئا ال يوجد يف شيء من الطرفني، وال يوجد احدمها يف شيء  وكذلك أن كان االوسط. الكاذبة صغرى أو كربى
وكذلك أن كانت .أيهما كان،فيكون االجياب كاذبا،وتكون تارة صغرى،وتارة كربى ذ موجودا يفمن االخر،فأخ

شيء من ذلك،  كاذبة باجلزئيات،يكون االوسط يف بعض طرف،ويف كل االخر،ومها متباينان، وأخذ ال يف الكاذبة
    فكانت السالبة كاذبة؛لكون االوسط يف بعض طرف، وقد

واحد  وكذلك ان كان االوسط موجودا يف بعض كل من االصغر واالكرب،وال.طرفيف شيء من ذلك ال أخذت ال
االخر، فتكون القضيتان  منهما يف اآلخر،كاحلار يف االسود واالبيض،فأخذ يف كل أيهما شئت، ويف ال شيء من

احليوان،مما وكذلك فانه جيوز ان يكون االوسط ك .كاذبتني يف البعض، والنتيجة صادقة، ان كان القياس على جزئي
واالكرب ليس يف كل االصغر، الققنس يف املتحرك، فأن اخذت معه  يوجد يف الكل االكرب ويف بعض االصغر،

او ان يكون االوسط ال يف شيء من االكرب،وال يف كل االصغر،واالكرب وال يف . الصدق الكربى سالبة كلية انتج
االوسط غري  الكربى وحدها صادقة، بأن يكوناالصغر، فتوجد الكربى كاذبة موجبة وكذلك ان كانت  كل

جزئية موجبة أو تكون موجودة  موجود يف شيء من الطرفني، واالكرب ليس اال يف بعض االصغر، فتوجد الصغرى
ال يف شيء من ذلك . وعلى هذا القياس فتأمل. سالبة يف مجيع كليهما، ومها على ما قيل، فتوجد الصغرى جزئية

يف بعض كل من االصغر واالكرب،وال واحد منهما يف اآلخر،كاحلار يف  وسط موجوداوكذلك ان كان اال.الطرف
البعض، والنتيجة  واالبيض،فأخذ يف كل أيهما شئت، ويف ال شيء من االخر، فتكون القضيتان كاذبتني يف االسود

 الكل االكرب ويف كاحليوان،مما يوجد يف وكذلك فانه جيوز ان يكون االوسط. صادقة، ان كان القياس على جزئي
. الققنس يف املتحرك، فأن اخذت معه الكربى سالبة كلية انتج الصدق بعض االصغر، واالكرب ليس يف كل االصغر،

كاذبة  ال يف شيء من االكرب،وال يف كل االصغر،واالكرب وال يف كل االصغر، فتوجد الكربى او ان يكون االوسط
من الطرفني، واالكرب   بأن يكون االوسط غري موجود يف شيءموجبة وكذلك ان كانت الكربى وحدها صادقة،

موجودة يف مجيع كليهما، ومها على ما قيل،  ليس اال يف بعض االصغر، فتوجد الصغرى جزئية موجبة أو تكون
 .القياس فتأمل وعلى هذا. فتوجد الصغرى جزئية سالبة

الكاذبتني يف الكل، فأن يكون االوسط  ا عنأم. وأما يف الشكل الثالث فقد ينتج الصدق من الكذب كيف اتفق
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او تكون املباينة مع . املقدمتان موجبتني وذلك يف انتاج االجياب مباينا للطرفني، وأكربمها يف بعض االصغر، فتوجد
 واما الكاذبتان يف. معه باجياب كاذب، ومع االكرب تسبب كاذب،وذلك يف انتاج السلب االصغر وحده، فتوجد

االصغر فيوجد ان  ون الطرفان، كل واحد منهما،يوجد يف بعض االوسط وحده، واالكرب يف بعضاجلزء، فأن يك
وقد جيوز أن توجد الكربى وحدها موجبة  .كليتني باالجياب،او تكون الكربى سالبة كلية، واالصغرى كلية موجبة

لكن االصغر موجود يف وغري موجود يف شيء من الوسط، و كاذبة، بأن يكون االكرب موجودا يف بعض االصغر،
وللسلب ان يكون االكرب يف مثل ذلك موجودا يف كل . يف كل االوسط بعض االوسط، فيكذب،فيجعل االكرب

كل فقنس حي، وكل ققنس :وقد تنتج واالكىب موجبة كاذبة يف كل، كقولك. شيء منه االوسط، فيوجد وال يف
وقد  .كل فقنس حجر، ول فقنس باسود: قولكويعكس هذا الترتيب الصغرى كاذبة يف الكل ايضا، ك أسود،

رجلني، وكل أنسان  كل أنسان ذو:ميكن أ، يكون الكذب يف البعض، أما للموجبة والكربى كاذبة، فكقولك
كل :سالبة وكاذبة يف البعض، فكقولك فأما والكربى. وللصغرى هذه احلدود نفسها، ويعكس الترتيب. فاضل

وأما . كل انسان فاضل،و ال انسان بفرس:كاذبة،فكقولك أن كانت الصغرىف. انسان ذو رجلني،وال انسان بفاضل
فأن اليتصور جزئي . هذه احلدود،على أن يكون اجلزئي الكاذب كاذبا يف الكل اجلزئيات فيجب ان توجد حدودها

كذب وأما  .فيعلم ان صدق القياس الذي هو كاملقدم، يوجب صدق النتيجة الذي هو التايل. اجلزء غري كاذب يف
كيفية هذا التقدمي والتلو،فيجب ان  فأما.القياس الذي هو رفع املقدم، فالينتج كذب التايل الذي هو رفع التايل

 .فيه تعلمه مما قد علمت، و ال أطيل عليك القول

  الفصل الثاين عشر

  فصل" ل"

 يف قياس الدور

   
واآلخر عكس  تيجة، أحدمها بيان الدور،يقع يف القياس عرضان، من جهة حال نسبة املقدمات اىل الن أنه قد

قياس، فيجب أن ينظر فيهما يف علم  فهما، من جهة ما مها عرضان للقياس مبا هو. القياس، على ما سنبينهما
االمتحان واملغالطة أو يكون ألجل التحرز، وقد يدخل من وجه ما يف  وأما االنتفاع ما، فأمنا يكون يف. القياس

 فأن الدائر. كل واحد من بيان الدور، ومن عكس القياس عارض للقياس، وموضوعها القياسو .العلوم ويف اجلدل

او غري ذلك، بل أمنا كان  وذلك الن القياس مل يكن قياسا، الن مقدماته حقه او مسلمة او مشهورة.واملعكوس قياس
معنا قياس على مطلوب، مث بيان الدور فأن يكون  فأما. قياسا الن مقدماته اذا وضعت وسلمت لزم عنها غريها

قياسا على إنتاج املقدمة االخرى، فيكون املطلوب تارة مقدمة، واملقدمة  جيعل املطلوب مع عكس أحدى املقدمتني
املطلوب واملقدمة  وباحلقيقة. فتارة توجد تلك املقدمة يف بيان املطلوب، وتارة يؤخذ املطلوب يف بياما .تارة مطلوبا
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صورته وهو مطلوب، ليوهم شيء شيئا   يستعمل بان يتلطف فيغري املطلوب يف اللفظ عنوهذا قد. يكون واحدا
وبيان العلة من " أن"مقدمتان فتنتجان شيئا على سبيل برهان  اخر ورمبا أستعمل هذا يف العلوم بأن يكون معنا

 ى ماأستعملة يف الفن الذيعل" اللم"مث يقلب فيبان املعلول من العلة على طريق" ال أن" املعلول، وذلك على طريق

وأكثر .مقابل املقدمة االخرى وأما عكس القياس، فهو أن ينتج من مقابل النتيجة مع احدى املقدمتني.يلي هذا الفن
فيتوىل أبطاله بأن حيتال ويتلطف يف تسليمه مقابل النتيجة  نفع هذا يف أنكار أحدى املقدمتني من قياس يوجب شيئا،

 لفظ أو حيلة من احليل، فيقرن مبقدمة وينتج صخة مقابل املقدمة االخرى، فيمنع يذلك يريمن حيث ال يشعر به بتغ

فانه رمبا كان مقابل  وأما يف اجلدل.رقد ينتفع به كما ستعلم يف رد اخللف اىل املستقيم.القياس على املطلوب
واجلدىل من حق صناعته أن ينصر . نيكونان مشهوري أذا املتقابالن،كما ستعلم، كثريا مما. املطلوب مشهورا يف نفسه

ورمبا حاول أن يكون نصر . يستعمل طرف النقيض املشهورين يف وقتني خمتلفني طريف النقيض معا يف وقتني، وان
على أن هذا  وقت بقياس، مث يتلطف يتسلم مقابله املشهور،فيمنع به مقدمة يف قياس يؤلف على أبطاله، أحدمها يف

 .ان ياخذ مقابله حقا على سبيل املشهور فانه عندما ينصر أحد املقابلني، ليس له.  اجلدليكون ضربا من املغالطة يف
   

فأن أدخل حد . الثانية بيان الدور، فبيان الدور أن تؤخذ النتيجة وعكس أحدى املقدمتني، فتنتج املقدمة فلنبدأ
ر؛بل بيان الدور أن يبني الشىء مبا بني به، بيان الدو غريب، مل يكن بيان الدور، وان أنتج أيضاً شى غريب، مل يكن

وان .كل ج ب: فان أخذت كل ج اَ،وكل اَب، أنتجت.وكل ج اَ: اَ، فينتج كل ج بَ ، وكل ب:مثل قولك
اَ أخذت كل ب اَ، أنتجت كل ب وكل ج على  وحيتاج ان تكون املقدمة اليت تضاف اىل النتيجة منعكسة.ج

السالبة،فان العكس احملتاج اليه يف  وأما يف.فهذا العكس يف املوجبة ظاهر.وكل ب جكل ج ب، : كميتها،مثل
املوضوع؛ فيكون موجود يف كل ماليس موصوفا  الدور، امنا يكون حيث يكون املسلوب خاص السلبعن

 كل األجياب خاصا باملوضوع؛ فيكون مسلوبا عن. يكون حيث يكون كما ان العكس يف االجياب،امنا.باملوضوع
 ومثال هذا.ومثل هذه السالبة،سالبة ترجع اىل العدول املوجب،فتنعكس باالجياب.باملوضوع ماليس موصوفا

بعرض فهو  الشىءمن اجلوهر بعرض، فينعكس العكس الذي خيص هذا املوضوع فيكون ماليس:السلوك قولك
وباجلملة هذا هو .بالغري فهو اله ماليس مبتعلق الوجود:جوهر،أوالشىء مما هو اله مبتعلق الوجود بالغري،فعكسه

احملمول، مث عكس بأن جيعل جزءا من املوضوع،صح الطرف  السالب الذي إذا جعل حرف السلب منه جزءا من
اذا كان الشىء من ب اَ،وانعكس الشىء من اَ ب،على ان كل ماليس اَ :ونقول .االخر على كل ذلك املوضوع

،فهو اَ؛ فهو ب فيلزم أن كل ماليس ب،ليس اَ،وكل ماليس اَ فهو ب يلزم ان بعض  واال فليكن بعض ماليس ب
فهو ب واما اجلزئية . تلزمه املقدمة ايضا فاذن اذا وجد هذا االزم يلزم عكس مقدمة، فهذا.هذا خلف. ماليس ب

كانت احدى فان .املطلوب ههنا ان كل ماليس بعضه اَ، فهو ج بعض ج اَ،فأمنا يعكس العكس: السالبة كقولنا ليس
 فالضرب االول من.االخرى كانت هي اليت تنضم اىل النتيجة يف انتاج االخرى،وال يتكافأ املقدمتني منعكسة دون

املنعكسة الكربى،بقيت كربى  وان كانت.الشكل االول اية مقدمتني انعكست، انتجت مع النتيجه املقدمة االخرى
وأي مقدمة اخذت مع عكس النتيجة، أنتجت .الثاين  القياسأو كانت الصغرى، بقيت الصغرى يف.يف القياس الثاين
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الشىء من ب اَ، وكانت : وان كانت الكربى سالبة كقولنا.عكس النتيجة وأن عكستا مجيعا، أنتجتا.عكس االخرى
حمولة من  فناخذ النتيجة. العكس الذي خيص السالب يف هذا املوضع، وهو ان كل ماليس اَ فهو ب الكربى تنعكس

وان قوما من . ج ب:ينتج كل كل ماهو ج،فليس اَ، وكل ماليس اَ فهو ب،: ب الكلي اىل العدول، فنقولالسل
وكلما اليقال اَ على شىء منه فأن ب . على شىء منه أن ج شىء اليقال اَ: املفسرين يضنون انه ينبغي ان يقال

وجيعلون . ري السور،بلجزءا من احملمولفيجعلون السور غ.يقال اَ على كله أن ج شىء:فينتيجون.يقال على كله
النتيجة االوىل  وجيعلون النتيجة باجلملة ليست احدى املقدمتني فيكونون قد غريوا.ظاهر حاليها مهملة النتيجة يف

وأما انتاج الكربى .كالم من يفسرون كالمه ليخالفوا نسق. واملقدمة املضافة والنتيجة الثانية عن الوجه الطبيعي
وأما القياسات املنتجة اجلزئى فبني ان الكربى . ج،والشىء من ج اَ عكس الصغرى فيكون كل بفسهل، بأن ت

 بعض ج اَ، وكل اَ ب،:وأما الصغرى فقد ميكن يف املوجبتني هكذا. النتيجة وعكس الصغرى الميكن ان تنتج من

الكربى صارت النتيجة صغرى  ناوأما يف السالبة فال ميكن، ألنا اذا عكس. هذا يف النتيجة املوجبة.فبعض ج ب
وأما يف الشكل الثاين فال ميكن أن .جزئية،فلم تنجح وان عكسناالصغرى صارت النتيجة كربى. سالبة،فلم ينجح

 وأما السالبة فيمكن ان تنتج من ذلك،. الن املوجبة التنتج من موجبة وسالبة. السالبة تنتج املوجبة دورا بنحو انتاج

فان كان من . يعكس ع عكس الصغرى تنتج من الشكل االول عكس الكربى السالبة،مثألن النتيجة السالبة م
. عكس بعد ذلك،مل يكن هذا بيان الدور شرائط البيان الدورى أن تكون النتيجة تؤخذ وتعكس مقدمة فقط،وال

 صغرى الكربى الكلية انتجت الصغرى السالبة،وصارت النتيجة فان أخذت النتيجة السالبة مع عكس املوجبة
 وأما اذا اريد انتاج املوجبة،فيحتاج اىل العكس الذي خيص. السالبة من الشكل الثاين وقد تنتج الصغرى. سالبة

وكل ماليس ب،فهو .ب كل ماهو ج،فليس:فنقول.كل ج اَ، وال شىء من ب اَ، فال شىء من ج ب:السالبة مثاله
    فهكذا تبني بأخذ الزم النتيجة والزم.فكل ج اَ.اَ

بيان الدور يتم  وان جعل. فان مل جيعل هذا بيان الدور ألنه مل تنعكس فيها مقدمة، فله ذلك.غري عكس الكربى من
حكمها حكم امللزوم، كان هذا بيان  مبا يلزم املقدمات من العكس، وما جيري جمرى العكس من اللوازم اليت

فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة .  وكل اَ بمن ج ب، الشىء:وأما ان كانت املوجبة هي الكربى مثاله.الدور
فاما ان .وهو انه كل ما هو اَ، ليس ج، وكل ماليس ج، فهو ب، فكل اَ ب العكس الذي خيص هذا املوضع،

حيتاج  فيفارق هذا الشكل الشكل االول من هذه اجلهة،وهو انه.بيان الدور أو يكون على وجه اخر اليكون هذا
ومن . عكس النتيجة والزم املقدمة  احد االمرين، أما ان يؤخذ الزما السالبتني، أو يؤخذفيه يف انتاج السلب اىل
وأما ان كانت الصغرى جزئية، فال ميكن ان . بيان الدور فان كانت املقدمات هكذا امكن. غري هذه اجلهة الميكن

 وعكس الكربى أن يتبني من الشكلولكن ان كانت سالبة أمكن من النتيجة . البتة يتبني منها ومن النتيجة الكربى

على النحو الذي قلنا  والكن يبني. وان كانت موجبة مل يكن على النحو البسيط النه القياس من سالبتني.الثاين
الن النتيجة اجلزئية مع عكس مقدمة كيف  وأما الشكل الثالث، فال ميكن ان تبني فيها كلية البتة،. الغريه

كانت كربى، والنتيجة موجبة، واضفنا عكس الصغرى اليها كليا، انتج   اجلزئية، فأنوأما. كانت،التنتج اال جزئية
اَ، وهو  بعض ب: ج اَ، انتج: كل ج ب، و ج االصغر، وكان انتج بعض: النا اذا عكسنا، فقلنا .الكربى اجلزئية
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ة وأضفنا إليها عكس النتيج الن اذا اخذنا ان بعض ج اَ، وهو. وأن كانت صغرى مل يكن اال بعكسني. الكربى
ولكن إذ جوزوا هذا يف الثاين فما .كالمنا يف ذلك الكربى وهو كل اَ ب أنتج ال املطلوب ولكن عكسه ومل يكن

ليس بعض : ألنك تقول.اختلط موجب وسالب واملوجبة كلية أمكن انتاج السالبة باهلم ال جيوزونه يف الثالث ؟ وان
هي  فإن كانت الكلية.ليس بعض ب اََ :صغرى وهو كل ج ب ينتجالنتيجة وتضيف اليها عكس ال ج اَ وهو

بعض : فنقول. على النحو املذكور السالبة مل يكن أن تنتج الصغرى اجلزئية املوجبة من سالبتني إال أن تعكس السالبة
وري يف فقد بان إن البيان الد.بعض ج بثم نعكس: فنقول.ب وكل ما ليس كله أو بعضه اَ فهو. ج هو ليس باَ

خيرج من الشكل األول حقيقة وال خياال وأما للسوالب فقد يكون البيان من الشكل  الشكل األول للموجبات ال
. يؤخذ فيه ب كل ما ال يؤخذ فيه اَ: ألنك تقلب املقدمة السالبة فتقول.ولكنه يتخيل كأنه من الثالث األول

األول عند التحصيل وإن كان يف الشكل الثاين  ه أما بالشكلفجعلت اَ ب حممولني معا أما الشكل الثاين فالبيان في
 وأما. وأما يف الشكل الثالث فإنه ميكن أن يكون البيان احلقيقي كله منه.الثالث وإما على الوجه الذي حييل الشكل

فيحتاج إىل بالرجوع إىل األول  املخيل فكان يف غريه منه فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلني اآلخرين إمنا يبني دوره
من . معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة فكون بيان الدور فيه إما ناقصا وإما.عكس النتيجة

 وان جعل بيان الدور يتم مبا يلزم. بيان الدور ألنه مل تنعكس فيها مقدمة، فله ذلك فان مل جيعل هذا.غري عكس

وأما ان .هذا بيان الدور ن اللوازم اليت حكمها حكم امللزوم، كاناملقدمات من العكس، وما جيري جمرى العكس م
فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة العكس الذي  .الشىء من ج ب، وكل اَ ب:كانت املوجبة هي الكربى مثاله

 فاما ان اليكون هذا بيان.ليس ج، وكل ماليس ج، فهو ب، فكل اَ ب خيص هذا املوضع، وهو انه كل ما هو اَ،

السلب  فيفارق هذا الشكل الشكل االول من هذه اجلهة،وهو انه حيتاج فيه يف انتاج.وجه اخر الدور أو يكون على
. ومن غري هذه اجلهة الميكن. املقدمة اىل احد االمرين، أما ان يؤخذ الزما السالبتني، أو يؤخذ عكس النتيجة والزم

 كانت الصغرى جزئية، فال ميكن ان يتبني منها ومن النتيجة ان وأما. فان كانت املقدمات هكذا امكن بيان الدور
 وان كانت موجبة.كانت سالبة أمكن من النتيجة وعكس الكربى أن يتبني من الشكل الثاين ولكن ان. الكربى البتة

ثالث، وأما الشكل ال. الغريه والكن يبني على النحو الذي قلنا. مل يكن على النحو البسيط النه القياس من سالبتني
وأما اجلزئية، . مع عكس مقدمة كيف كانت،التنتج اال جزئية فال ميكن ان تبني فيها كلية البتة، الن النتيجة اجلزئية

    موجبة، واضفنا عكس الصغرى اليها فأن كانت كربى، والنتيجة

بعض : ج اَ، انتج :كل ج ب، و ج االصغر، وكان انتج بعض: النا اذا عكسنا، فقلنا. انتج الكربى اجلزئية كليا،
اَ، وهو النتيجة وأضفنا إليها  اخذنا ان بعض ج الن اذا. وأن كانت صغرى مل يكن اال بعكسني. ب اَ، وهو الكربى

ولكن إذ جوزوا هذا يف الثاين .املطلوب ولكن عكسه ومل يكن كالمنا يف ذلك عكس الكربى وهو كل اَ ب أنتج ال
ليس : تقول ألنك.ان اختلط موجب وسالب واملوجبة كلية أمكن انتاج السالبةجيوزونه يف الثالث ؟ و فما باهلم ال

فإن كانت الكلية هي .ب اََ  ليس بعض:بعض ج اَ وهو النتيجة وتضيف اليها عكس الصغرى وهو كل ج ب ينتج
بعض : فنقول. كورسالبتني إال أن تعكس السالبة على النحو املذ السالبة مل يكن أن تنتج الصغرى اجلزئية املوجبة من

 فقد بان إن البيان الدوري يف.بعض ج بثم نعكس: فنقول.ليس كله أو بعضه اَ فهو ب وكل ما. ج هو ليس باَ
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يكون البيان من الشكل  الشكل األول للموجبات ال خيرج من الشكل األول حقيقة وال خياال وأما للسوالب فقد
. كل ما ال يؤخذ فيه اَ يؤخذ فيه ب: فتقول ملقدمة السالبةألنك تقلب ا.األول ولكنه يتخيل كأنه من الثالث

الثاين فالبيان فيه أما بالشكل األول عند التحصيل وإن كان يف الشكل الثاين  فجعلت اَ ب حممولني معا أما الشكل
وأما . ه منهاحلقيقي كل وأما يف الشكل الثالث فإنه ميكن أن يكون البيان.الوجه الذي حييل الشكل الثالث وإما على

اآلخرين إمنا يبني دوره بالرجوع إىل األول فيحتاج إىل  املخيل فكان يف غريه منه فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلني
 .فيه إما ناقصا وإما معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة فكون بيان الدور.عكس النتيجة

  الفصل الثالث عشر

  فصل" م"

 اسيف عكس القي

نقيضها، وإما ضدها؛ويضاف اىل احدى املقدمتني،  قد علمت ان عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجة، إما
الضرورة أن مقابل النتيجة إذا أخذ مع احدى املقدمتني أبطل االخرى؛ واال فإن  ومن. وينتج مقابل املقدمة االخرى

ذلك من الشكل االول،  فليعترب. التناقض والتضاد، خمتلفثابتتني فالنتيجة مل تبطل، إال أن أخذ املقابل ب كانتا
. وكان كل ب آ، انتج الشئ من ج ب الشئ من ج آ،: فإن قلنا. كل ج ب، وكل ب آ، فكل ج آ: ولنضع أن

وكله من الشكل . أاخذنا النقيض، أنتج النقيض للصغرى وإن. فأخذ الضد، أنتج ضد الصغرى. وكان كل ج ب
فكذلك . أنه ليس كل ب آ: الشئ من ج آ، وكل ج ب، انتج من الثالث: الصغرى فقلنا أضفنا اليهوأما إن . الثاين

من ان يكون الشكل هو  فاذن السبيل اىل انتاج مضاد الكربى، آلن الثالث الينتج عاما، والبد. الكل ج آ: قلنا لو
 .الثالث

   
ب  وكان الشئ من.  مضاده وهو ان كل ج آوناخذ. كل ج ب، وال شئ من ب آ، فال شئ من ج آ ولنضع أن

مع النتيجة املعكوسة اىل  فإن اخذنا. وذانك من الثاين. ونأخذ نقيضه، فيتنج نقيض الصغرى. أنتج ضد الصغرى. آ
ولنضع الصغرى جزئية، . من الشكل الثالث وذلك. أنتج نقيض الكربى الغري. التضاد او التناقض، الصغرى
فلنضع أن بعض ج ب، وكل ب آ، . معا واىل التضاد مل يبطل شئ اىل التناقض بطلتا،فحينئذ إن عكست النتيجة 

أو . ليس شئ من ج آ، وكل ب آ، ينتج نقيض الصغرى: اىل السلب املناقض، فنقول فتعكس النتيجة. فبعض ج آ
اليها الكربى،  افان اخذنا باملضادة، وهو ان ليس بعض ج آ، واضفن. ليس كل ب آ: اليها الصغرى، فينتج نضيف

ليس بعض ج آ، وبعض : فقلنا وهو كل ب آ، أنتج ليس بعض ج ب؛ وهذا اليبطل أن بعض ج ب؛ أو الصغرى
. ايضاً بعض ج ب، والشئ من ب آ، ال كل ج آ ولنضع. ج ب كانتا جزئيتني، فومل ينتج التأليف من جزئيتني

أو نضيف اليها الكربى، فيكون . هو نقيض الكربىو. فبعض ب آ كل ج آ، وبعض ج ب،: ونأخذ نقيضه، فنقول
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بعض ج ب، واذا اضفنا اىل الصغرا مل : وينتج ليس بعض ج ب، وهذا اليبطل قولنا كل ج آ، والشئ من ب آ،
 .ايضا ينتج

ج فيبطل الكربى بأن ينتج ضده، بل بأن ينت واما يف الشكل الثاين، فانه الميكن ان يؤخذ مقابل النتيجة مع الصغرى،
وأما مع الكربى، فإن عكستالنتيجة اىل . الثالث، وذلك الينتج الكلي الن القياس حينئذ ينعقد من الشكل. نقيضه

 الصغرى؛ أو بالتناقض، أنتجت نقيض الصغرى؛ ألن القياس يكون يف الشكل االول، والمينع املضادة، أنتجت ضد

بعض ج ب،  فإن اخذنا كل ج ب، أو.  آفلتكن الكربى موجبة مثل أن الشئ من ج آ، وكل ب. ذلك هناك
فان . ب، وكل ب آ، انتج كل ج آ فان اخذنا كل ج. انه الكل ب آ: والشئ من ج آ، أنتج يف احلالتني: وقلنا

كل ج آ، والشئ من ب : الكربى سالبة، مثل أن نقول مث فلتكن. اخذنا بعض ج ب، وكل ب آ، انتج بعض ج آ
 ،؛ وقد قلنا او بعض جآ؛ ولناخذ اما كل ج بآ، وهو نقيض الكربى، : كل ج آ؛ انتج يف احلالتني: ب بعض ب

او  .الشئ من ج آ: كل ج ب، وال شئ من ب آ، انتج: اخذنا مع عكس النتيجة، الكربى، فقلنا وإن. الضدها
جزئية فال الصغرى  فان كانت. فهذا هو تفصيل ذلك. بعض ج ب، والشئ من ب آ، انتج بعض ج ليس آ: قلنا

الصغرى، وينتج مع الكربى ضد الصغرى وهي  يبطل اخذ ضد النتيجة شيئاً، فانه يكون جزئياً موجبا، والينتج مع
فليوضع بعض ج . عكست النتيجة اىل التناقض أبطلت كليهما بالتناقض وأما إن. جزئية، واجلزئية التبطل اجلزئية

 ليس: ض ج ب، مل ينتج مع الصغرى، وأما مع الكربى فينتجبع: فان قلنا. فليس بعض ج ب آ، والشئ من ب آ،

ب آ؛ وهو نقيض  بعض ج آ، انتج بعض: كل ج ب، وقلنا: بعض ج آ، فان قلنا: واليبطل ذلك قولنا. بعض ج آ
ال كل ج آ، : ولنضع. نقيض الصغرى الشئ من ج ب؛ وهو: كل ج ب، والشئ من ب آ، انتج: او قلنا. الكربى

بعض ج آ، واليبطل : ينتج مع الصغرى، وانتج مع الكربى ان اخذنا ضد النتيجة وهو بعض ج ب، ملوكل ب آ، ف
كل : او قلنا. كل ج ب، وكل ب آ، أبطل الصغرى بالنقيض: اخذنا النقيض، فقلنا وأما ان. ال كل ج آ: ذا قولنا

،وال كل ج آ، أبطل الكربى بالنقيض ج ب. 
   

يكون من الشكل   أخذ ضد النتيجة، مل تبطل البتة مقدمة؛ الن ضد النتيجة مع الصغرى،الشكل الثالث إن وأما يف
وأما ان اخذت . وكرباه جزئية، فال ينتج االول، وكرباه جزئية، فال ينتج؛ ومع الكربى، يكون الشكل الثاين،

بة، كان سالباً كليا؛ وانتظم الكربى سالبة، كان موجبا كليا؛ او موج فان كانت. بالتناقض، كان نقيض النتيجة كلياً
أنتج  فان كانت املقدمتان كليتني،. نظم الشكل االول، ومع الكربى، على نظم الشكل الثاين مع الصغرى، على

احدامها، ولتكن الصغرى،  وان كانت. ضد كل واحدة منهما، ألن نتيجة الكليتني من الشكل االول والثاين كلي
اجلزئية إذا أخذت مع عكس النتيجة اىل  ألن. ت نقيض كل واحد منهماجزئية، وتكون الحمالة موجبة، انتج

وان . مل تؤخذ هي، بل الكلية، انتجت كلية تناقض اجلزئية منهما وان. النقيض، انتجت جزئيا يناقض الكلي منهما
ينتج نقيض  اجلزئية املوجبة، مل يتالف منها ومن عكس النتيجة اىل النقيض وال اىل التضاد، ما كانت الكربى هي

النتيجة ما يرفعها، وكذلك ان  الصغرى، وال ضدها، ألا تنتج عكس مقابل الصغرى وئتلف من الصغرى ونقيض
 .كانت جزئية سالبة
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 لكن إن أريد ابطال الكربى،. انعكاسات القياسات من الشكل االول اىل الثاين والثالث فقد اجتمع من هذا كله ان

ويف الثالث تبطل . بالثالث ويف االين تبطل صغراه باالول، وكرباه.  من الثاينكان من الثالث؛ أو الصغرى، كان
 .صغراه بالثاين، وكرباه باالول

  الفصل الرابع عشر

  فصل" ن"

 يف رد قياس اخللف اىل املستقيم

  واملستقيم اىل اخللف

قدمة اليت هي التايل من الشرطية، على انا نعترب امل. اخللف فلنقل يف رد قياس اخللف اىل املستقيم، واملستقيم اىل
 إذ قد علمت صورة ذلك التاليف، وأن. منها وحدها مع احلملية؛ فإن ذلك اليضرنا ونعمل على أن االقتران

اخللف ايضاً يكون من وجه مشاا  فقياس. االعتبار فيه ايقاع التايل من املقدمة الداخلة موقع احدى القرائن احلملية
لكنه خيالف بأن عكس القياس . مقدمة، وتبطل مسلماً ما خذ نقيض نتيجة ما، وتضيف اليهلعكس القياس؛ النك تأ

قياس مقرر الصغرى والكربى، ونتيجة حدثت عنه بالفعل، مث عقد بعد ذلك قياس  امنا يكون دائماً، اذا كان قبله
ماينتجه اىل ان  ق فال ندري بعدوأما اخللف، فقياس مبتدأ، اليلزم ان يتقدمه قياس، وان اتف. شئ معلوم آخر إلبطال

ليس ان اخذنا . كل ب آ، بتوسط ج آ فليكن صح لنا أن. لكن حال احلدود والترتيب فيهما واحد. ينتج حماال
او اضفنا اىل الكربى، بطلت الصغرى، وكان هذا عكس  مقابل النتيجة، واضفنا اىل الصغرى، بطلت الكربى،

ال كل ب آ صادق، وكان مسلما . كل ب آ كاذبا، فنقيضه وهو قولنا: ان قولناك ان: فلو أنا ابتدانا فقلنا. القياس
فاحدى. ليس كل ج آ، كذب، ولزم عن قياس: فاذن قولنا. ان ال كل ج آ، وليس كل: ج ينتج ان كل ب 

ن ليس كل ب آ، فاذ فهي اذن املشكوك فيها، وهو انه. مقدمتيه كاذبة، ولكن ليست املسلمة، وهي ان كل ب ج
وأما الكلي املوجب . يتبني من كل شكل باخللف واملطلوبات االربع كلها، اال الكلي املوجب، ميكن ان. كل ب آ

كل ب آ؛ بكذب نقيضه، وهو قولنا ليس : اردت ان تبني صدق قولنا النك اذا. فيبني من الشكلني االخرين فقط
 وحتتاج ان تنتج من. ليس كل ب آ صادق: و قولناكل ب آ كاذباً؛ فنقيضه، وه: قولنا ب آ، قلت، ان كان: كل

الن . هذه يف الشكل االول وتلك املقدمة التشارك. هذه املناقضة، ومن مقدمة اخرى مسلمة نتيجة بينة االستحالة
وأما أن اخذت الضد بدل . والكربى االول، الا جزئية تكون صغرى االول، الا سالبة؛ هذه املناقضة الجيوز ان

ولكن اذا انتج حماال، لزم انه كذب، مل يلزم ان ضده صدق، الن الضدين قد  ، أمكن ان جتعله كربى،النقيض
فتبني يف الشكل  وأما السالبة الكلية. يف املواد املمكنة كما علم سالفا، فلم ينفع يف انتاج املطلوب يكذبان معا

والميكن ان تضاف اليه االخرى . فينتج حماال االول، بأن يؤخذ نقيضها وهو املوجبة اجلزئية، ويضاف اليه كربى،
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وأما . بادخال مقدمة هي كربى الغري. الكلية تبني يف الشكل االول والسالبة. وهي الصغرى فتكون الكربى جزئية
مقدمة اال  فانا اذا اخذنا نقيضها وهي السالبة الكلية، مل ميكن ان نضيف اليها يف الشكل االول املوجبة اجلزئية،

االول، امكن صغرى وكربى معاً، النه  وأما السالبة اجلزئية، فاذا اخذنا نقيضها يف الشكل.  فينتج احملالالصغرى،
 .كلي وموجب

   
ان تضاف اليها  الشكل الثاين، فان املوجبة الكلية اذا اخذ نقيضها، وهو ليس بعض ب آ، مل ميكن، اال واما يف

واذا . ان تضاف اليها اال كربى سالبة كلية  اذا اخذ نقيضها مل ميكنوأما الكلية السالبة، فانه. كربى كلية موجبة
واما اجلزئية املوجبة، فان نقيضها ميكن ان يضاف اليه يف . صحة ضده اخذ الضد ثبت بالقياس بطالنه، لكن مل تثبت

  نقيضوكذلك اجلزئية السالبة، فان نقيضها يكن ان يضاف اليه كربى وصغرى، الن. وصغرى هذا الشكل كربى

. مل جيب بطالن الضد واذا اخذنا الضد يف هاتني فبطلت. اجلزئيتني كلية، فتصلح كربى وصغرى، سالبة وموجبة

فاا ان اريد ان تثبت باخللف، واخذ نقيضها مل  أما املوجبة الكلية. ويف الشكل الثالث. ولكن مل تصلح اال صغرى
ح كربى وصغرى، الا موجبة جزئية، وتكون صاحلة يف فنقيضها يصل وأما الكلية السالبة،. تصلح اال كربى

 .كان الطرفني ايهما

. السالبة، فنقيضها يصلح فيه كربى وصغرى وأما اجلزئية. واما اجلزئية املوجبة، فنقيضها اذا اخذ مل يصلح اال كربى

تبني بوجهني من الشكل كرباها سالبة، هي نقيض النتيجة، وأما السالبة ف فاذن املوجبة التبني اال بالضروب اليت
 .يف الضد هنا انه اذا بطل، مل جيب بطالن ضده، هو كما يف غريه واحلال. الثالث

يبينه، فيقيس  ان املستقيم يقصد فيه القياس يف اول االمر حنو الشئ الذي يريد ان: املستقيم واخللف والفرق بني
وأما اخللف فانه يقصد فيه يف اول االمر  . خصمهعليه من مقدمات مسلمة اما على االطالق واما عنده، وبينه وبني

فاذا تبني كذبه، . الكذب على االطالق، أو عنده، وبينه وبني خصمه ان ينتج شيئاً غري املطلوب، ذلك الشئ بني
 وايضا فان املستقيم امنا توجد فيه املقدمات املوافقة. سببه، فانتج صدق نقيض ذلك عاد وانتج كذب ما هو

املطلوب، وايضا فان النتيجة  وأما يف اخللف، فاحدى املقدمتني من تلك اجلملة، واالخرى نقيض. اتاملطلوب بالذ
واذا . وأما يف اخللف فان النتيجة توضع اوال، ويوضع نقيضها .يف املستقيم غري بينة يف اول االمر، حىت يتم فيلزم

ن عكست القياس فاخذت نقيض احملال فانك ا. املطلوب ومن صادقة، ينتج حماال كان اخللف مؤلف من نقيض
 .النقيض بالصادقة، انتج لك نقيض الثانية املشكوك فيها، وهو املطلوب، اعين ذلك وقرنته

املطلوب أن نتبني انه الشئ من ب  لنتبني السالب الكلي باخللف من الشكل االول، ولنتأمل كيف يستقيم، وليكن
بد م ان تكون ذلك صغرى يف الشكل االول، واليت يضاف  ، فالفاذا اخذنا نقيض هذا، وهو ان بعض ب آ . آ 

فان انتج موجبة، فكان بعض ب ج، . والشئ من آ ج: كل آ ج، او قولنا: قولنا اليها حىت تنتج احملال، هو اما
ن وا. الشكل الثاين نقيضها لريد اىل االستقامة، كان نقيضها، الشئ من ب ج، واضفنا اليها كل آ ج، كان واخذنا

اليها الشئ من آ ج، كان ايضا من  كان انتج سالبة، فكان ليس كل ب ج، وكان نقيضها كل ب ج، واضفنا
واخذنا نقيضها وهي الكلية املوجبة، فان افنا اليها كربى موجبة،  واما ان كان املطلوب سالبة جزئية،. الشكل الثاين
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موجبة،  رى موجبة جزئية او كلية، فان النتيجة تكونوان اضفنا اليها صغ. بعينه كما قلنا او كربى سالبة، كان
النتيجة بالصغرى على تاليف الشكل  ومجيع ذلك يبني باقتران نقيض. ونقيضها اما كلية سالبة واما جزئية سالبة

ميكن ان يبني باخللف يف الشكل االول؛ الن نقيضه جزئية  كل آ ب، فال: وا املوجب الكلي، مثل قولنا. الثالث
فأما اجلزئي فيبني يف الشكل االول وذلك باخذ نقيضه، فال ميكن ان يكون . كربى فال يصلح صغرى والسالبة 
النتيجة، وذلك  اال كربى االول، النه سالب كلي فال ميكن ان يبني بعكس القياس اال من الصغرى، ونقيض نقيضه

 .الثاين فاملوجب يف هذا الباب الميكن رده اىل الشكل. يف الثالث

أما الكلي . الشكل االول يف كل موضع  الشكل الثاين فاذا عكس قياسه اخللفي اىل االستقامة فانه يرجع اىلوأما
صغرى، فيحتاج اىل ابطال الصغرى، وقد بان ذلك بالشطل  املوجب فالنه يكون قد أخذ يف اخللف نقيضه فصار

زئي املوجب، فان نقيضه يصلح صغرى واما اجل. نقيضه ايضا اليكون كربى وكذلك الكلي السالب، الن. االول
 .فاذن مجيع قياساته ميكن ان تعكس اىل االول. االول والثالث؛ وكذلك اجلزئي السالب وكربى، فيصلح يف

 .واخللفان املنتجان للجزئي ميكن ايضا ان تعكس اىل الثالث
   

اما . وسالباته تبني ايضايف الثاين ستقيم،الشكاللثالث، فان موجبات مابني فيه باخللف قد تبني كلها يف االول بامل واما
واما السالبات، فان نقائضها . الحمالة، فتبطل بالشكل االول املوجبات فان نقائضها تكون يف قياس اخللف كربى

 فقد بان وظهر ان القياس اخللفي مشارك. فيمكن ان تبطل يف الثاين ايضا مع االول تكون صغرى وكربى معا،

 .ا اىل االخر والخيرج عن تلك القياساتللمستقيم، يرجعاحدامه

  الفصل اخلامس عشر

  فصل" س"

 يف القياسات املؤلفة من مقدمات متقابلة

بأن يؤلف قياس من موجبة وسالبة متضادين أو متقابلني احتيل حتىخفى  وقد يؤلف قياس من مقدمات متقابلة،
احلكم عن   احلد جزئية او كلية فتحكم عليه مبا يرفعاسم حد ما مبا يرادفه، واما بان توجد بدل ذلك، اما بأن تبدل

وهذا القياس كثريا ما . ولكن بالظن فمنه ماهو باحلقيقة قياس من متقابلني، ومنه ماليس باحلقيقة كذلك،. احلد
يتسلم قول مث ينتج نقيضه من اصول اخرى مث يؤخذ املتسلم  يستعمل ف اجلدل على سبيل املبالغة يف التبكيت بأن

 .وكثريا مايغلط به من هو ضعيف التمييز. انه ليس هو نتج فينتج منه يف الشئوامل

ويف احلقيقة ثالثة، الن البعض، وال . كل، وال كل كل، وال واحد بعض، والبعض :واملتقابالت يف اللفظ اربعة
ئني فيوضع احدمها كشي وهذا الضرب من القياس امنا يتألف يف الشكل االول بأن جيعل احملمول. التقابل فيها بعض،

واما يف الثالث فبان يؤخذ . احملمول واحدا لالخر، وأما يف الشكل الثاين فبأن يؤخذ املوضوع كشيئني، ويؤخذ
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الشكل الثاين ان اخذنا متضادين جاز وضع ايهما اتفق صغرى  ويف. احملمول كشيئني، ويوضع املوضوع واحدا
ولكن البد من .  الكربى هي الكلية سواء كانت موجبة او سالبةمل جيز اال ان تكون وان اخذنا متناقضني. وكربى

االخر، فيكون قياسا على  يكون الطرفان شيئا واحدا بالفعل او بالقوة، مثل ان يكون احدمها نوعا وجزئيا حتت ان
ك الن وغري ذل. القياس على متالزمني بسبب واجياب واما ما سوى ذلك فال يكون اال يكون يف الظن مثل. املتقابل

كل انسان حيوان، والشئ من الناطق حبيوان او : متضادتني والمتقابلتني، مثل قولنا املقدمتني التكونان باحلقيقة
: على طرفني يشبه ان يكون القياس: وأقول. او كل علم ظن، والشئ من الطب بظن. من الضحاك حبيوان الشئ

احلقيقة قياسا واحدا على متقابيلن، بل اذا  وليس يف. لنيمما يظن انه قياس على املتقاب. احدمها جنس، واالخر نوع
واملضمر هو احلقيقي على متقابلني، . احدمها مضمر، واالخر مصرح رد اىل ذلك بالتحقيق كان قياسني يف قياس،

 حيتاج حقيقيا فهو اقرب الىاحلقيقة، الن احلكم على الكلي كاحلكم على اجلزئي الذي حتته، وال ولكنه وان مل يكن

 .فيه وذلك حكم القياس املضمر. فكانه حكم على اجلزئي مبتقابلني. اىل بيان
   

. فمقدمتاه موجبتان فاما الضروب املنتجة للموجب. الشكل الثالث، فامنا ميكن ذلك يف ضروبه املنتجة للسالب واما

واما انه .  الشئ ليس هوالن هذا ينتج ان .فكيف يتقابالن؟ وعلى كل حال ايضا عن متقابلني نتيجة صادقة البتة
استعمال القياسات من متقابلني، وهم اليشعرون؛ فذلك النه  كيف ميكن ان يعرض الصحاب النظر الوقوع يف

قياسات فاسدة، انتجت نتائج فاسدة، فهو جامعها عند نفسه، ويكون عنده حق ما،  ميكن ان يكون عند انسان ما
يساق اىل  ائج الفاسدة، يلزم عنها لفسادها شئ فاسد، ميكن انوتكون تلك القياسات او النت. مسلم هو موضوع

فاذا . املوضوع املسلم او اجلزئي حتته او يكون يف تلك الفاسدات ما هي مقابلة جلنس هذا. انتاج ضد ذلك احلق
اد ان بعض االعد: ما، مقابل هذا املوضوع مثاله ان كان املوضوع فينتج منه بقياس. مقابال له حقق كان بالقوة

فاسدة  القياسات الفاسدة اما مقدمة كاذبة، وهو ان كل عدد يتقسم مبستوى بني واما نتيجة فرد، ويكون يف تلك
هلذا املوضوع، ان الشئ من  وهو ان كل عدد ينقسم مبستوايني امكن ان يكتسب ن تلك املقدمة مناقضة او مضادة

وكذلك ان وضع، ان . بعض ماهو فرد، ليس بفرد فينتج منها ان بعض ماهو عدد، ليس بعدد، او. االعداد بفرد
عنده، ان الطب ليس بضن، ورمبا كان املوضوع حقاً، والقياسات  كل علم ضن، مث سلم او لزم من اصول اخرى

ورمبا  ورمبا كاناملوضوع باطالً، والقياسات انتجت مقابلة، كانت قياسات صادقة او كاذبة، الفاسدة انتجت مقابلة،
الفاسدة، فاسداً، وكانا  يحة عنده وقياسات فاسدة، فاكتسب من الصحيحة، صحيحة، ومنكانت قياسات صح

فمن تلك احليل ان نتسلم جزئية مناقضة . غري حيلة واما اذا وقع ذلك ابتداء فال ميكن ان يستعمل من. متقابلني
 ان املركب ليس احد ومن ذلك ان يوهم. نتسلم، وان الشئ من الطب ظن لكلية، كما تتسلم ان كل علم ظن، مث

 ان احلي االبيض ليس بأبيض، أي: اجلزأين عن املركب، وجيعل املركب حدأ اوسط، فيقال اجلزاين فيسلب احد

انسان ما، أي كفالن،  :مث نقول. ليس بابيض جمردا وحده، او ليست حقيقته االبيضية، ولكن اليشترط هذا الشرط
ذلك االنسان ليس بأبيض، : مث نقول. بعينه يض، أي ذلك االنسانان ذلك االنسان ليس باب: فينتج. هو حي ابيض

وميكن ان يؤخذ له مثال كلي، . هكذا ينبغي ان يفهم هذا الوضع :االبيض ليس بابيض: وهو بعينه ابيض، فينتج
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 :على انه يعين فيما بينه وبني نفسه. حيوان ناطق، وليس شئ مما هو حيوان ناطق بناطق كل انسان حيوان: كقولك

. ان كل انسان ناطق :مث موضوع. فليس احد من الناس بناطق: وليس شي مما هو حيوان ناطق بناطق فقط، فينتج

اما املهمل، فقد عرفت اجلواب عنه، : قيل. املهمل وخصوصا يف. ان هذا اليكون متناقضا يف املطلق: فان قال قائل
ان زيد ابيض، وهذا االنسان ليس : ولنقل. اجتماعهميتنع ايضا يف املطلق  واما املطلق فليؤخذ على الشرط الذي

 .ليس هو هذا االنسان الذي هو زيد، هذا خلف ليس يف املطلق كذا بابيض، فزيد

  فصل" ع" الفصل السادس عشر

 يف املصادرة على املطلوب األول

   
سببا للنتيجة   ما ليساملصادرة على املطلوب االول، ووضع: من االمور املناسبة ملا جرى ذكره، أمران وقد بقي

االول، فهي داخلة يف جنس ما مل يربهن مما  فاما املصادرة على املطلوب. على انه سبب للنتيجة؛ وذلك يف اخللف
يربهن مما قيل قد يكون بسبب ان القول غري منتج بشكله او بسبب  ولكن ذلك اجلنس اعم منه، الن مامل. قيل

املقدمات  خفى من املطلوب، او ان املقدمات مساوية له يف اجلهالة، او انبسبب ان املقدمات ا وقد يكون. مقدماته
فانه امنا تكون املصادرة على املطلوب  .زليس شئ من هذه مصادرة على املطلوب االول. امنا تبني بعد بيان املطلوب

 او مساوية يف وليس جيب ان تكون بسبب ان املقدة اخفى. الشكل االول يف قياس منتج الشكل، وليس اذن بسبب
 كذلك كانت املصادرة على املطلوب؛ وذلك الن اخللفي واملساوى يف اجلهالة قد تكون غري اجلهالة، حىت اذا كان

فليس اخلفي او اهول  واما يف املصادرة على املطلوب االول،. الطلوب، والتكون مصادرة على املطلوب االول
املطلوب االول؛ الن املطلوب نفسه جعل مقدمة  لقياس، مصادرة علىاملستعمل شيئا غري املطلوب؛ بل امنا يكون ا
واالشياء البينة بنفسها فال تبني بوجه وال . يراد ان جيعل حدا اوسط لبيان نفسه، بأن يدل اسم احد حديه الذي

صادر ي فان ذلك غري معتاد، الا مقبولة مسلمة، وان كان ميكن ان. يقاس عليها من نفسها باحلقيقة وال بأن
يف بيانه غريه مما هو اعرف منه،  فهذا اذا استعمل. عليها،بل امنا يستعمل هذا فيما من شأنه ان يتشكك فيه، وجيهل

وان استعمل نفسه يف بيان . اعرف منه، فقد عمل الواجب وان استعمل يف بيانه غريه مما هو. فقد عمل الواجب
يف قياس واحد، بان تكون نتيجة نتبني مبقدمة غري بنة وقد يعرض ذلك . االول نفسه، فقد صودر على املطلوب

فيكون هذا ايضا  وتلك املقدمة تبني مبقدمة تبني مبقدمة اخرى؛ وتلك املقدمةامنا تبني بصحة النتيجة؛ بنفسها؛
ان اخلطوط املتوازية اذا وقع عليها  مثل الشكل الذي يف كتاب او قليدس،. مصادرة على املطلوب االول بوسائط

برهان ذلك املطلوب ان اخلطني اللذين يف سطح واحد اذا وقع  ومن مقدمات. اطع كانت الزوايا كذا وكذاخط ق
اما  :فان رام احدان يبني هذا، بأن يقول. من جهة واحدة معادلتني لقائمتني مل يلتقيا عليهما خط قصري الزاويتني

فاذن . قائمتني، هذا خلف يا الثالث اعظم منان التقا، كان مثلثا من اخلطني، واخلط الواقع، وكانت الزوا
كون زوايا املثلث ذه احلالة، امنا يربهن بعد  فقد صادر على املطلوب االول من حيث مل يشعر، الن. اليلتقيان

اخلطني بزوايا املثلث، وحال زوايا املثلث امنا تبني حبال زوايا اخلطني،  صحة ذلك، فيكون عرف حال الزوايا يف
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تكون املصادرة  عمال زوايا اخلطني مع اخلط الواقع عليها مقدمة يف بيان نفسه ولكن بوسائط، فهكذااست فيكون
مرتني، إما باحلقيقة قياسني مرادفني يرجع  وباجلملة جيب ان يكون قد اخذ فيها اخذ حدي املطلوب. على املطلوب

كانا متعاكسني كاالنسان والضحاك، فيظن الظن، فان يأخذ أي شيئني  احدمها على االخر محال ومعىن، واما حبسب
واحد؛  واحد، ويكون معنامها يف احلقيقة خمتلفني؛ او اخذ كليا وجزئيا، ويظن ان احلكم فيهما ان شأما وحكمهما

 .فيظن انه مصادرة على املطلوب االول
   

يوضع ملا يراد  قيقة فهو انواما يف احل. على املطلوب االول حبسب الظن على اقسام مذكورة يف طوبيقا واملصادرة
فان تقابل القياس واملصادرة على . القياس ان جيعل من احلدين حدا اوسط، امسا آخر مرادفا، كما يكون يف تقابل

. والقياسات الصحيحة ليست كذلك. فيهما موجود ف النتيجة املطلوب االول، مشتركان يف ان احلد االوسط

هما مقدمة صادقة جداً، وهي اليت يكون موضوعا وحمموهلا واحدا؛ ومقدمة االول في وتكون املصادرة على املطلوب
الشكل االول  وقد ميكن املصادرة على املطلوب االول يف. فيها، وهي اليت هي املطلوب، وقد صودر عليه مشكوك

، كان فإن كان صغرى. صغرى وكربى لكن ان كان املطلوب موجبا كليا امكن يف الشكل االول. والثاين والثالث
وان كان كربى، مان لالصغر . املقدمة الصادقة جدا لالكرب واالوسط امسان مترادفان، وكانت الكربى هي تلك

. وان كان جزئيا، مل ميكن اال ان تكون صغرى. الصغرى هي تلك الصادقة جدا واالوسط امسان مترادفان، وكانت

االول  ان كل مطلوب موجب يف الشكل: االولوقول املعلم . سالبا، مل ميكن اال ان تكون الكربى وان كان
الثاين، فان املطلوب اليكون اال  واما يف الشكل. فيصلح ان يؤخذ يف القياس صغرى وكربى، امنا عىن به الكلي

فان كان جزئيا مل . هذا ان كان السالب كليا. اال كربى ففي ضرب اليكون اال صغرى، ويف ضرب اليكون. سالبا
 ألنه اليصلح صغرى وال. الشكل الثالث اال كربى، ويف االول اليصلح بيانه بوجه غرى، ويفجيز يف الثاين اال ص

 .كربى

وقد . باحلقيقة على الوجه الذي قلنا واملصادرة على املطلوب األول قد تكون يف املعلوم، وذلك إذا كان صادر
ذي يكون حد املقدمة الصادقة فيه حبسب الظن احملمود، وهو ال تكون يف اجلدل، وذلك إذا كان فعل اهو مصادرة

 .احملمود كشيء واحد حبسب الظن

  الفصل السابع عشر

  "فصل" ف"

 يف وضع ما ليس سببا للنتيجة على أنه سبب

انه سبب للنتيجة، فهو وأن ينتج كذبا وينسبه إيل مقدمة، حىت يكن من حقه  وأما وضع ما ليس سببا للنتيجة على
اخللف إذا  وهذا يقع يف قاس.  هو من قبل كذا، وليس من هذه اجلهة اليت ظننتالكذب الذي أنتجته أن يقال إن
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فيقال . املوضوع كذب، ألنه انتج كذبا أخذ نقيض املوضوع، مث قاس قياسات انتج كذبا، مث رام أن ينتج أن نقيض
لزم؛ وان رفعت تلك ذلك إذا كان الكذب ي: وإمنا ميكن أن يقال له .له مل يلزم الكذب عن هذا ليمنع قياس اخللف

 .يف القياس أصال املقدمة، ومل تستعمل
   

للمطلوب؛ بل  االعتبار ال يكون يف املستقيم، الن املستقيم ال يقصد فيه إنتاج كذب من وضع شئ مناقض وهذا
الكذب انه مل يعرض : ومل يقل. تأليفه منتجا إن يف القياس مقدمة كاذبة، أو ليس: وإذا منع، قيل. يساق إىل املطلوب

كذبا عارضا، بل هذا يف اخللف إذا كان نقيض املوضوع، سواء وضع  من قبل وضع كذا ألنه مل ينب على أن هناك
: وجوه وهذا على. الالزم من الكذب وال يكون سببا إلنتاج احملال، فال يلزم أن يكون حماال أو رفع ال يغري حكم

وإما أن تكون مشاركة، ولكن  ة لنقيض املوضوع البتة؛إما أن تكون احلدود اليت للمحال ولقياسه، غري مشارك
" يبني أن القطر غري مشارك للضلع، فاستعمل فيه قياس  لو أن أحدا أراد أن: مثال األول. احملال لزم عن شئ آخر

وهذا القسم من اخذ ما ليس . فإذن القطر غري مشارك للضلع: وهذا حمال، مث قال :يف أن ال حركة، مث قال" زينن
وتتصل حبدود  وأما مثال الذي يأخذ يف احملال أو قياسه حدود تشارك. سببا، هو اظهر ما يف هذا الباب ببسب

فإذن . وكل ج ب، وكل ب آ ليس كل ب آ، وإال فليكن كل ب آ، وليكن كل د ج،: النقض، فمثل أن يقول
ب آ. هذا خلف. كل د يكون : الن قولنا. اليس بسبب سبب فهذا قد وضع فيه ما. فإذن ليس كل ب ،ب كل د

. وأيضا ن اجلانب األخر بان يقول كل ب آ، وكل آ ج، وكل ج د .كل ب آ: نتيجة عن مقدمتيه، وان مل يقل

آ، وان رفع، بقى : وذلك الن قولنا. فان هذا أيضا وضع ما ليس بسبب سببا .وهذا خلف. فكل آ د كل ب
مع ذلك  دود احملال وحدود قياسه وحدود املطلوب متصلة، وتكوناملنتج للخلف؛ بل جيب أن تكون ح القياس

فيكون القياس املركب متصل  .حبيث إذا رفع النقيض مل يلزم حمال، بل يكون احملال إمنا يلزم لوضعه ال غري
فان الكذب ال ميكن أن جيتمع عن قياسات كثرية ال  .التركيب، ال حشو فيه، وليس قياسات خمتلفة ال وصلة بينها

فإا إذا اجتمعت ومل تتصل أما أن يكون الكذب الزما عن واحد منها، وان  تتصل اتصاال تصري به كقياس واحد،
إبطال شئ أو  وان كذبت نتائجها كلها أيضا، مل ينفع جبمعها يف. الباقيان ال يلزم عنها شئ بالشركة رفع البواقى

فان مجيع . أعظم من قائمتني، وغري ذلك ان املثلث زواياهإثباته، مثل قياسات خمتلفة، على أن املتوازية تلتقي، و
 .منه شئ على الوجه الذي يلزم يف قياس اخللف أصناف نتائج كاذبة، ال تتصل قياساا، ال يلزم

  الفصل الثامن عشر

  فصل" ص"

 يف وصايا وحتذيرات ينتفع ا السائل وايب

  ذلكيف تسليم املقدمات، واالمتناع عن تسليمها، وغري 
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يف  والذي يستعمل يف العلوم فيستعمل على ما عليه األمر. يف العلوم، وقد يستعمل يف اجلدل إن القياس قد يستعمل
املشهور مل ينتفع به يف  وان عوسر يف. نفسه، والذي يستعمل يف اجلدل يستعمل على ما هو مشهور أو متسلم

التسليم، والتسليم يكون باملسألة، واملسألة يف  ى سبيلفعمدة املقدمة يف احملاورة اجلدلية أن تكون عل. اجلدل
 وقد يقال هلا أيضا مسألة إذا. تباين يئة تلحق املسألة تنحرف ا عن هيئة املقدمة وإمنا. املوضوع كأا هي املقدمة

ره ايب، نقيض ما ينص وملا كان اجلدل إمنا حياول اإللزام والتبكيت، اعين القياس على. كانت متسلمة عن سؤال
السائل يف تركيب القياس اجلديل حيال يكون  وليس غرض اجلديل من حيث هو جديل، احلق؛ فال بأس أن حياول

يعتمد ايب، الذي يورد للسائل القياس على مقابل ما ينصره حيال يتحرز  استعماهلا مقر باملسافة من الغرض؛ وان
أصال، آو منع  ن أن يلحقه نقض وتبكيت؛ وجيتهد يف منع القياساحتياجه إىل اإلجابة عن مسألة مسألة، م ا عند

 .القياس على مقابل ما ينصره

والن املسالة . القياس، أو يستعمل عليه وهو عارف بصورة القياس ولنعد هنا أصوال خيتص نفعها مبن يستعمل
 ذا كان كل ب ج، وكل جأليس إ: فإا أما أن تكون عن مقدمات قياس مع نتيجة، كقولك :اجلدلية على وجهني

د كان كل ب ،وأما أن يكون . غري منتج فهذا ال حيلة فيه إال تسليم أو إنكار مقدمة أو ادعاء أن القياس. د
أحدمها عند : فيكون فيه التحفظ على وجهني. النتيجة السؤال عن مقدمة ليجمع منها آخر األمر القياس وتنتج

 .ئال يؤلف قياسال واألخر عند اجتماعها. تسليم مقدمة
   

يوجد يف املقدمات حد  فانه إذا مل. القسم األول فيجب أن جيتهد فيه حىت ال نسلم حدا مكررا تسليما قياسيا فأما
والتبكيت قياس على إثبات نقيض الوضع الذي  .مشترك قياسي، مل ميكن أن يلف قياس، ومل ميكن السائل أن يكبت

التسليم فيجب أن يتأمل أن الواسطة اليت سلمت كيف نسبتها إىل الطرفني،  دوأما يف آخر األمر بع. حيفظه ايب
يتأتى له بعد  وهذا إمنا. فان مل يكن ذلك؛ أو كان غري منتج أصال، منع إنتاجه أصال. الشكل والضرب حىت يعرف

طيف إىل ترويج حيتال يف التوصل الل وأما السائل فيجب أن. فهذه وصية ايب. حفظه أشكال القياسات وضروا
من احليلة، فيتسلم ماهو ضروري يف االنتاج من غري ان  ما أوى بالتحرز عنه، فيجب ان جيتهد بأخفى ما يكون

بل ان كان القياس مركبا من قياسات تنتج نتائج تصري مقدمات لقياسات . لصنيعه يتسلمه على نظم قياسي فيقطن
وتسلمه، مث مل يسأل عما يليه،  ل اوال عن ابعدها من اام املطلوبنتائج اخر، وال يزال حىت يبلغ املطلوب، سأ تنتج

. ولذلك وجوه من الترتيب. وسأل عما بني املسألتني بل عما هو اقرب من املطلوب من مقدمات بينهما، مث عاد

، فكل ينتج ذلك بأن كل ز ه، وكل ه د، وكل د ج، وكل ج ب، وكل ب آ مثال ان كان تبني ان كل ز آ، وكان
السائل  ألن. فإن سأل عن مقدمات االطراف فاوالها الكربى. إما عن مقدمات االطراف، او الواسطة فيسأل. ز آ

يب انه عسى ان يكون كل ه؛ حدس اه أو شيئا آخر مما على النظام اذا سأل اوال عن الصغرى اليس كل ز ،د .

فكأن وقوع احلدس عن هذا . قد عكس الكالم عن الترتيب وأما اذا سأل عن الكربى انه اليس كل ب آ ؟ فيكون
آ، وكل ز ب مصرحا، مل يكن على النظم القياسي بالفعل اذا مل يوضع املشترك  كل ب: اجلانب اقل، النه لو قيل

: أوال، فيقول واحد منهما جبنب اآلخر فلم يوهم، فكيف اذا مل يصرح ؟ واالحرى أن يسأل عن الكربى يف كل
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؟ مث يعود فيسأل عما   كل آ؟ مث يتباعد عنه فال يسأل عما هو جبنبه، بل عن البعيدأليس بمنه،فيسأهلل كل ه د
وان سأل عن بعض املقدمات املتوسطة أوال، . يوقع اختالفا يف الترتيب بينهما أنه هل كل ج ب ؟ وكذلك جيتهد أن

أن الجيعل  ىل الطرفية االخرى، مل يكن به بأس بعدخالف ماهو ج الترتيب يف االوساط، مث عاد ا مث الطرفية على
 .املسائل مرتبة

عن الواسطة جبعل أول سؤاله عن الكربى، فيكون  وأما اذا كان القياس بسيطا غري مركب فيجب أن يسأل اوال
لب هل كل ب آ ؟ فيكون أول مايدخل يف لفظة الواسطة؛ ويكون امنا ط: نقول أول ما يلفظ به لفظ الواسطة، مثال

فاذا . املقدمات اليت للح االكرب اىل الواسطة، مث سأل عن الصغرى فيكون فعل ماميكنه من تغيري اتصال أوال النسبة
وعلى شرائطه يف االشكال  فالتبكيت قياس ما،. فعل هذا حدث قياس على نقيض املوضوع، وهو التبكيت

 .قيض وضع ماحيفظه ايبن والضروب، اال انه باعتبار ما، وذلك االعتبار أن تكون نتيجة

وليس . أوال بالواسطة، أن معناه انه جيب اب يبدأ باالصغر إنه جيب أن يبدأ: وقد ظن بعضهم ان قول املعلم االول
الصغرى، مل يكن بد من أن يتلوه بالسؤال عن الكربى، فيكون قد سأل على ترتيب  فانه اذا سأل عن. كذلك
كان السؤال عن  فإن. داء للصغرى ملا فيه من التنبيه على مأخذ االحتجاجوقد حذر ايضا عن االبت. منتظم قياسي

حكمه لو ابتدأ بالصغرى سائال، وإن  الكربى مما البد للمجيب فيه عن جواب يالئم غرض السائي، يكون حكمه
. ذلك عليه، إذا أحس بالصغرى وأحس بانتظام القياس كان للمجيب ان جييب بشئ آخر، فهو اآلن افطن لوجوب

وأما اذا سأل عنها . تسليم الكربى، فقد افترض عليه سلوكها من هذا الوقت فاذا كان له سبيل اىل ان يعاسر يف
يلح له وجوب  تالها بالسؤال عن الصغرى وذلك يف الشكل االول مل يلح له وجه التأليف والنسق، فلم أوال، مث
ولو أن . عدوله لو بينه للتأليف القياسي ن اليعدل عنهفإن كان التسليم أشبه بالواجب واملستحسن رجى ا. املعاسرة

أليس العامل كذا؟ تنبه أن كونه كذا : ان نثبت عليه أن العامل حمدث؛ فقلنا له إنسانا ينازعنا يف ان العامل حمدث؛ فأردنا
ب تومهه اىل انه أن يذه أليس كذا حمدثا ؟ أمكن: فعاسر يف ذلك يف اول االمر وأما إذا سألناه، وقلنا. حمدثا جيعله

 ."قدمه"شئ اليضره حدثه وال قدره 
   

ومع الذين مل  .على نظم الشكل االول. تعلم أن هذا االتالف يف الترتيب ينتفع به املقاييس اليت تؤلف وجيب أن
القدر من االختالف عندهم؛ بل امنا  وأما احملنكون فال يؤثر هذا. حيتنكوا يف اجلدل؛ بل هم مبتدئون وعاميون

 .لطون يف القياسات املركبةيغ

  الفصل التاسع عشر

  فصل" ق"

 يف أنه كيف ميكن أن يعلم الشيء وجيهل معا
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  وأنه كيف يعلم ويظن به مقابل ما يعلم

يلزم عنها تبكيته واليشعر، ألا تسلمت منه العلى الترتيب املنتج، بل خملطة  إنه كما أن ايب قد يسلم مقدمات
ا شئ آخر؛  فيا بينه وبني نفسه قد يكون عنده املقدمات اليت جيب ان يعلم مع العلمكذلك االنسان  .حمرفة

. بالترتيب املوجب لذلك العلم فيجهل ذلك الشئ، آلن املقدمات ليست حاضرة يف ذهنه مرتبة يف علمه بالفعل

 السبب يف أن يكن إن: فنقول. به مقابل ما يعلم فلتقل كيف ميكن ان جيهل الشئ ويعلم معا، وأن يعلم ويظن
 .أحدمها بقياس واآلخر ليس بقياس، هو على جهتني بالشئ علم وظن متقابالن بقياسني أو

واحد يف وقت واحد، بل قد يقع إلنسانني، وذلك انه اذا كان مثال كل د ب  إحدامها، يستحيل أن يكون يف انسان
واعتقد  ان واحد ان كل ب آ، وهو احلقواسطة، مث كان كل ب آ، وكل ج أيضا آ، فإن اعتقد انس و ج بال

،ب ج، اعتقد  اآلخر أن الشئ من ج آ، وهو بالطل، وقرن كل مبا تراه الغرى، هذا أن كل د وذلك كل د
القياسان معا بالفعل فريى شيئا وضده من جهة  وأما إنسان واحد فال ميكن أن ينعقد عنده. اعتقادين متقابلني

 .هذا تشكك ومل يعتقد شيئا  وقع له مثلايامها معا، بل ان انتاجهما

يكون يعتقد أن الشئ من ج آ، ومع ذلك يعتقد يف نفسه  واجلهة الثانية، هو الذي ميكن يف انسان واحد، وهو أن
فانه رمبا التفت، فعلم من هذا بالفعل ان . كل د ج، وكل ج ب، وكل ب آ أن: مقدمات قياس على هذه الصفة

ان كل ج   آ، ومل يعلم أن كل ج آ بالفعل ان كل دض آ، وعلم أن كل ب آ، ومل يعلموعلم ان كل ب كل د آ،
اذ العلم بأن كل ج ب، وكل . تأمله آ بالفعل اذ مل يصرف تامله اىل ذلك؛ وكان جيب ان يعلم ذلك، لو صرف اليه

طرمها على ترتيبهما، وقصد أن بالفعل إذا أورد املعنيني بباله، وأخ قوة تصري. ب آ، يكون علما بالقوة ان كل ج آ
يعلمه  فالذي يعلمه ليس. لكنه يظن اآلن أن الشئ من ج آ. مابني الطرفني قصدا، ولكنه مل يفعل يعلم مع ذلك حال

. اجلهة اخلصوصة به فليس يعلمه مثال وأما من. اال من جهة العلم بالكلي الذي يلزم عنه أن يعلم، وهو ان كل ب آ

التشارك النار واالستقصات يف طبيعتها، مث حيسب ان الكواكب نارية  أن االجرام السماويةكما أن إنسانا يعتقد 
باجلمل أن  ظنه بالفعل خمصوص بالكواكب وعلمه ا كلي، توجد هي فيه بالقوة البالفعل، ألنه علم فهذا. الا نرية

فليس من جهة . احلكم الكلي ذاوأما ان الكواكب غري نارية فهو جزئي حتت ه. كل جسم مساوي اليشارك النار
 .مقابال لعلمه من جهة ختصه واحدة علم وظن، بل علم الشئ من جهة الختصه، وظن به ظنا

   
كل ب آ، ومع  لك سبيال اىل أن تعلم أنه كيف أن تعلم يف املثال االول أن كل ج ب، وتعلم أيضا أن وقد جنا

السماوي، وتعلم أن كل ماهو من  وكب فهو من جوهر اجلسمأو تعلم ههنا أن كل ك. ذلك يظن أن الشئ من ج آ
فانه يسهل عليك مبا اعطيناك آنفا أن حتل هذه . نارية جوهر اجلسم السماوي فهو غري ناري، مث تظن ان الكواكب

الفرق بني أن تعلم الكربى، ومل تضع االصغر حتت االوسط بالفعل يف انه الجييب  آلنك تعلم من ذلك انه. الشبهة
النتيجة بالفعل، لن  النتيجة بالفعل، وبني أن تعلم الكربى والصغرى معا ومل تؤلف بينهما تأليفا تلزم عنه  تعلمأن

العلم بالنتيجة، اال ان يكون فيما بينهما تأليف ما  وجود هاتني املقدمتني يف النفس كيف اتفق، ال يوجبان يف النفس
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كل ذلك بالفعل واال وقع . عتربة اياه قاسية بينه وبني املطلوبلذلك التأليف، م خمصوص، وأن تكون النفس مرعية
خاطرين بالبال، أمكن  فاذا مل جيمعهما معا يف الذهن. مثال ان من يعلم ان هذه بغلة، ويعلم ان كل بغلة عاقر .ذهول

وامنا . القوةاملقدمتني ليستا سبب النتيجة اال ب وذلك ألن هاتني. ان يظن مع ذلك ان يف بطن هذه البغلة جنينا
وأما اذا . معا بالبال على الترتيب الذي من شأنه أن ينتج قاعدة حنو النتيجة تصريان شبب النتيجة بالفعل اذا اخطر

املقصود، فان النتيجة تلزمهما  معلومني بالتفاريق، ومل حيضرا معا يف العلم على للترتيب املذكور، وحنو الغرض كانا
النتيجة مامل خيطر بالبال أن االصغر موضوع حتت االوسط  اذا علمت، مل يعلم وجودكما أن الكربى وحدها . بالقوة

اجلهل  الواقعة مع العلم مبقدمتني ومع العلم باملقدمة الكربى الكلية متشاة؛ أحدمها، فاذن اخلدعة. وحتت حكمه
الزم عن ملزوم معلوم، ال من بعد  فيه جبزئي، وهو بالقوة حتت كلي معلوم؛ والثاين، اجلهل فيه يالزم هو بالقوة

 .ينبغي أن يفهم قول املعلم االول فعلى هذا. حيث هو ملزوم بالفعل، بل من حيث ذاته

. تشكك رجل يقال له مانن على فيلسوف يقال له سقراط فقد زال. فإذن ليست من جهة واحدة جهل الشئ وعلم

ان معلوما فالطلب حمال، وان كان جمهوال فكيف بالقياس معلوم، أو جمهول؟ فان ك هل املطلوب عندك: إذ قال له
وأما تلميذه الذي يقال  .اذا وجدته؟ وهل ميكن أن يظفر باآلبق من مل يعلم عينه ؟ ومل يتعرض سقراط باملعلوم تعرفه

هذا الذي اعتمده هذا الفيلسوف اآلخر  وكيف يستقيم. إن التعلم تذكر: له افالطون فلما تعرض لذلك قال
الثالث مساوية لقائمتني عامل بالقوة باملثلثات اجلزئية، وإن كان   الشك والعامل بأن مل مثلث زواياهمتخلصا به عن

ان  فكما حيس مبثلث جزئي،ويعلم ان هذا الشئ مثلث، وخيطر بالبال ما كان علمه اوال، تيقن .جاهال ا بالفعل
قبل، فان هذا املثلث اجلزئي امنا  ذكر شيئا علمهوالجيوز أن يكون قد ت. هذا الشئ زواياه الثالث مساوية لقائمتني

مساوية لقائمتني ؟ بل امنا كان علم اوال علما كليا، مث  حدث اآلن، فكيف يكون علم من قبل أن زواياه الثالث
 فاذن قد. حتت ذلك االول العلم الكل، فعلم ثالثا أمرا مل يعلمه قط بالفعل بل بالقوة علم ثانيا وقوع هذا اجلزئي

املطلوب اذن جيهل كل اجلهل  فليس.  يعلم املطلوب ال من الوجه الذي جيهله، وجيهله المن الوجه الذي يعلمهكان
العلم حىت نستغين عن طلبه ألنا جنهله من الوجه الذي  حىت اذا وجدناه مل نعلمه بوجه الخيصه، وال ايضا نعله كل

 ان كل من به تلك العالمة فهو آبقة، وال يعرف اين أبق منه بعالمة، فعرف مثال وهذا كمن كان يعرف آبقا. خيصه
 .املطلوب الذي يطلبه، فكما حيس به حيس بالعالمة، وهو احلد االوسط فيحكم انه اآلبق آبقة
   

وهلذا السبب . معرفة بالفعل وايضا فإن املعرفة إما معرفة بالقوة، وإما. فإن املعرفة اما عامية، وإما خاصية وباجلملة
مثال بان . هو عدم العلم فقط، بل اجلهل املضاد للعلم كون عارفني بالكلي وجنهل اجلزئي، ال اجلهل الذيميكن ان ت

رأينا خسا فحسبناه جمففا فظننا انه جرجري أو غري خس، فنكون قد اخطأنا  يكون علمنا أن كل خس مرطب، مث
شر ما فليس  ة، أا شر؛ وكنا علمنا أن كلورمبا ظننا أن خريا ما ليس خبري، كالشجاع. جهلناه فقط فيالصغرى، ال

وكذلك . ما، أو انه وذلك الشر واحد وسواء عقد يف خري مثال انه شر. خبري، فيكون ظننا أن خريا ما ليس خبري
ذلك الشر، ذلك الشر الثالث، بل هذا أشهر تأكدا النه  سواء عقد يف ذلك الشر وشر آخر انه واحد، وعقد ان

ورمبا ينتج لنا صواب عن مثل هذا اخلطأ بأن يظن خبري ما أنه شر، . الغلط واحد كن مذهبل. يدل على املساواة
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وقد يعرض . النتيجة بذلك الشر انه خري، فنكون قد انتجنا ان خريا ما خري، فنكون اخندعنا يف املقدمة دون ويظن
مثل أن يكون الذهن قد . ةمعا من جه لالنسان من جهة اخرى علم وظن بشئ واحد متقابلني معا من جهة، وليس

مث انه اذا اعرض عن ذلك القياس ونظر يف االمر . مالء يصدق من جهة القياس أن ليس خارج العلم خالء وال
وجوب أن يكون هناك خالء أو مالء، فتتبعها النفس فتظن أن هناك خالء أو  نفسه، جاءت القوة الومهية فرمست

 فيكون هناك من جهة علم. ذكرت القياس انقلعت عن طاعة الوهممث اذا ت. غفلة، كما علمت مالء على سهيل

مجيعا بالبال، اعين صحة ان  أما اجلهة اليت ليس ا العلم والظن معا انه يستحيل ان ختطر. وظن معا، ومن جهة ليس
 كانت تكون النفس ظانة ان هناك خالء او مالء؛ وان ليس هناك خال او مالء من القياس اليقيين املوجب له، مث

وأما اجلهة اليت يكون ا هذا العلم والظن معا، . ليس الوهم والظن شيئا واحدا القوة الومهية مصممة على ذلك اذ
والظن طرأ على  هذا العلم قد اكتسب وحصل، وليس حيتاج أن يستأنف طلبه؛ كاملشكوك فيه بقياس يستفاد فالن

فإن مجيع مايعلمه . وبني اهول املطلق ملكتسب املعرضعنهوفرق بني ا. هذا العلم، وهو مكتسب، ولكنه معرض عنه
يعرض لالنسان من االختالطعند الظنون الفاسدة فيكون االنسان  ومن هذه اجلهة ما. االنسان اليكون نصب عينه

 الضار له يف املوضع املظلم، ويظن من جهة اخلياالت والظنون الفاسدة أن فيه ضارا له متيقنا من جهة العقل انه

ولو كان . يعتقد عقدا كأن الوهم خييل شيئاً، وكأن النفس تنقاد لذلك املتخيل فيظنه ظنا أو. فيجنب عن خوضه
ختيل امورا هائلة، فاذا مل يكن معها ظن ما مل ينفعل  اليظنه وال يعتقده ملا كان نفس التخيل بوحشية، فإن االنسان قد

 .كأا تؤثر االعراض عن املعقولاحليوانية تكون  عنها شيئا، فيكون العقل وخصوصا

  الفصل العشرون

  فصل" ر"

 يف عكس النتائج

: انا اذا انتجنا ان كل ج آ، من قولنا: فنقول. احلدود وههنا اعتبارات تعرض للقياس واملقدمات بسبب أحوال يف

كل : قولوذلك آلنك ت. فيلزم أن تنعكس الصغرى. فصح أن كل آ ج. ج أ مث انعكس كل. كل ج ب وكل ب آ
فان . كل آ ج، وكل ج ب، فكل آ ب: ويلزم أن تنعكس الكربى ألنك تقول. ب ج ب آ،وكل آ ج، فكل

مما ينعكس  كل ج ب، والشئ من ب آ، فيلزم انه الشئ من ج آ، كانت الكربى: الكربى سالبة، فقلت كانت
سبيل وجوب عن تأليف؛ وإن  علىفكما تنعكس الكربى، فكذلك تنعكس النتيجة النعكاس الكربى ال. الحمالة

بسبب انعكاس الكربى، فألن الكربى اذا انعكست  وأما كيف تنعكس. كانت الكلية السالبة تنعكسلنفسها دائماً
وايضا ان انعكست الصغرى . صغرى، فأنتجت عكس النتيجة صارت اىل الشكل الثاين، وصلحت ان تكون

وال شئ من آ ج، وهو : النه اذا كان كل ب ج، وقلت. الكربى السالبة وعكست النتيجة السالبة، انعكست
انعكاس  فهذا ما كان بسبب. فان مل تنعكس النتيجة، أنتج الكربى حباهلا. الشئ من آ ب: انتج عكس النتيجة،
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 .النتيجة او املقدمة
   

احلمل، وكان  انعكاس املتالزمات واملتقابالت، فانه اذا كان كل واحد من آ و ب ينعكس على االخر يف وأما
و د آ و ج موضوع اما الشئ املطلق واما شئ اخص،. كذلك ج الخيلو اما ان يكون ج واما ان يكون آ،  وكان د

و د املوضوع آ النه اذا كان اذا وجد يف. فكذلك هو ب .وحينئذ اليوجد فيه ج، فيجب ايضا ان . وجد فيه ب
وكذلك عندما . فاذن عندما يوجدفيه ب، اليوجد فيه د.  جوجد فيه جض، الن كل د اليوجد فيه د، واال فقد

مل يوجد فاالخر  واقول ايهما. فيجب ان اليوجد ب، واال فقد وجد آ. فيه د جيب ان يوجد ج، فال يوجد آ يوجد
. يس ب دفيه د، مل يكن فيه ج، واال لكان ج ل يوجد، النه اذا مل يكن فيه د، فأقول يكون فيه ب، ألنه اذا مل يكن

ومثال هذا انا نضع املكون والفاسد، . وكذلك بالعكس. ب، فكان فيه ب واذا مل يكن فيه ج كان فيه آ، وكل آ
غري  وكل شئ اما مكون، واما. فغري املكنو وغري الفاسد ينعكس احدمها على االخر. على االخر ينعكس احدمها

الشئ دائما يكون موصوفا  احدمها يبني ان: ن مركبانوهذان قياسا. فكل شئ إما فاسد، وإما غري فاسد. مكون
 .املطلوب فيتبني منهما. والثاين اما الجيتمعان فيه معا. بأحد هذين

كل شئ : ينتج. مكون غري فاسد وكل مكون فاسد، وكل غري. فأما اوهلما ان كل شئ إما مكون، واما غري مكون
ههنا هو، ليس اما الجيتمعان فيه، واليزوالن عنه؛ بل  خيلوولكن معىن ال. الخيلو عن كونه فاسدا او غري فاسد

 احدمها: وهذا يف نفسه قياس مركب من قياسني. للمعنيني مجيعا، وان جاز اجتماعهما فيه معناه أنه اليوجد مفارقا

علمناك  وحيث. ان كل شئ اما مكون، واما غري مكون، وكل مكون فاسد ينتج كما تعلمت فيما سلف
املذكورين، اعين من ان يكون فاسدا، أو  ت الشرطية ان كل شئ الخيلو على الوجه الذي قلنا من الصنفنياالقترانيا

أن كل شئ الخيلو من ان : وكل غري مكون غري فاسد؛ ينتج :واذا جعل هذا مقدمة، واضيف اليها. غري مكون
 .فاسد يكون فاسدا، او غري

وذلك يف القياس . ذلك اىل بيان آخر كما علمت، بل حيتاج يف امتامولكن ليس على معىن انه الجيوز اجتماعهما فيه 
مكون بغري مكون، وكل غري فاسد غري مكون، فال شئ مما  الثاين، وهو مركب من قياسات، وهو انه الشئ مما هو

د فاسد هو مكون، وال شئ مما هو مكون غري فاسد، ينتج انه الشئ مما هو فاس كل: مث نقول. هو مكون غري فاسد
الخيلو مما  كل شئ ال خيلو من فاسد وغري فاسد، والفاسد وغري الفاسد الجيتمعان، فكل شئ: مث يقال .بغري فاسد

 .إذن إما هذا الذي هو الفاسد، وإما ذاك فكل شئ. الجيتمعان، وكل شئ الخيلو مما الجيتمعان فهو إما هذا واما ذاك

فعلى . والثاين تبني ان الش من االشياء يوجد فيه كالمها. هما مجيعاالخيلو من فاحد القياسني املركبني يبني ان كل شئ
 .مركبني الوجه ميكن ان يبان ما يقوله املعلم االول من ان ذلك يبني بقياسني هذا
   

وايضا وان كان كل  هذا. مل يعلم االقترانيات اليت من شرطيات، فيهيم يف بيان هذا هيمانا غري منتظم وأما من
مث كان كل آ ج، وكل ج آ؛ فكل ب . وإما د وايضا إما ان يوجد فيه ج. ان يوجد فيه آ، و إما باملوضوع إما 
ب وكل د ،د .،ليس ب واال فليكن بعض د آ، . فيكون آ، النه الخيلو املوضوع من آ و ب واذا كان بعض د
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  كل ويف كل ج فقط والتوجد يفواما ان كانت آ موجودة يف. هذا خلف. الجيتمعان معا وكان د، ج. وكل آ ج

تقال علىب و ج فقط،  فيكون كل آ ب، الن ب تقال على مجيع ماتقال عليه آ ألن آ. مث كان كل ج ب. غريمها
فان انعكس ب ج انعكس ايضا آ . فكل ب آ .مث ب تقال على ب وعلى ج فب تقال على مجيع ما يقال عليه آ

آ  ج آ، وكل جوايضا اذا كان كل. وهذا ظاهر. ب ج، فكل ب وكان ب ،ج وكل ج آ. ب الن كل ب .

اذا كان آ، جض كالمها : فنقول. و آ و ب متقابالن. جض، ب مهروبا منهما و. انه ليكن آ و د مطلوبني: ونقول
ما عنه ال افضل من ب و د جمموعتني؛ فان آ افضل من د؛ وذلك الن آ مطلوب، كما ان ب مهروب جمموعتني،

يكن آ افضل من د، فاما ان يكون  فان مل. متقابالن، وكذلك ج مطلوب مثل ما أن د مهروب الما يتقابالن
مساويا ل د يف انه مطلوب، فيجب ان تكون اضدادمها تساويني  لكنه ان كان آ. مساويا ل د، او يكون د افضل

وكان مجلة ذينك يف الطلب واهلرب، . روب منهمجع اىل ب، د اجتمع مطلوب ومه يف اما مهروب منه، واذا
إن د، افضل  :واما ان قلنا. هذا خلف. فلم يكن جمموع آ ج افضل من جمموع ب د، وكان افضل. هذين كجملة

الن االقل بازاء االقل، . باب اهلرب من آ يف باب انه مطلوب، فضد الدال الذي هو يف غاية اخلالف له، اكثر يف
فتكون ب اثر من ج، فتكون ب و د . اجتنابه واهلرب منه من ب فاذن ج اكثر يف وجوب. كثرواالكثر بازاء اال

 فليكن بدل من املواد اختبار مساعدة. مث مثل هلذا مثاال من كتاب افالطن. يكن هكذا ومل. اثر من آ، ج. معا

هو ان اليساعده على  ولتكن ج. فتكون ب أن الخيتار مساعدة احلبيب حمبة على بغيته. احلبيب حمبة على بغيته
يهوي مساعدته وال يساعده؛ افضل من كال  مث كال آ و ج، اعين ان. فتكون د هو ان يساعده على بغيته. بغيته

آ وحده وهو ان يهوى ان يساعده، افضل من د وهو ان يواتيه  فاذن. ب، د اعين ان اليهوي مساعدته ويساعده
. اجلماع فاذن افعال احملبة بال مجاع آثر يف احملبة من. املساعدة الشركة يف اجلماعاملواتاة و ومعىن هذه. ويساعده

وإما ان يكون شيئا من اجل  واجلماع إما ان اليكون له مدخل يف باب احملبة،. واالفضل هو الكمال يف كل شئ
كون عن احملبة ولكن عن شهوة فال ي. املقارنة واملخالطة احملبة إلرادة شدة االلتقاء وطلب النسل املؤدي اىل تأكد

فتكون اذن هذه الشهوة . اللذة، واحملبة تطلب املخالطة واخلري الواصل اىل احملبوب مقارنة للمحبة، فالشهوة تطلب
اجلهة، العلى ان نفس  فاجلماع يدخل يف احملبة من هذه. قدرت وعدلت يصدر عنها طلب اجلماع ألجل احملبة اذا

 .تقتضيه ألجل احملبة الشهوة املقدرة املعدلة باحملبةاحملبة تقتضيه، بل على ان 

  الفصل احلادي والعشرون

  فصل" ش"

 يف القياسات الفقهية والتعقلية

 االقترانية هي املقاييس الربهانية واجلدلية، بل واملثال واالستقراء والضمائر ليس الراجع يف التحليل اىل االشكال

 .وعالمات، مما سنذكره وما كان من الضمائر يسمى دالئل. والوساطيةاخلطبية والفقهية واحلسية والتعقلية 
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وإما مثاالت  احلجج اخلطبية إما ضمائر حذفت فيها الكربيات، فاذا ردت عادت اىل شكل من االشكال؛ واعلم أن

، ولكنها سواء كانت صداقة او كاذبة مظنونة الصدق غري معتقدية، أو مظنونة االنتاج يف التاليف غري معتقدية،
والقياسات . وحاضرين أو مكاتبني؛ وأكثرها يف االمور اجلزئية معدة حنو الزام خصم منازع، أو اقناع مجاعة سامعني

 قياسات مثالية، وهي اليت حتكم فيها على شبيه حبكم موجود يف شبيهه املأخوذ عن صاحب الفقهية أيضا فاا

ويسمى الشبيه أصال، . اىل املأخوذ عنه العامليني أو املتفق عليه مما يرجعالشريعة أو خلفاء اهللا املهديني أو عن االئمة 
وقول صاحب الشريعة اما جزئي اقيم مقام . الشبيه اىل شيب هه حكما وما يتشاان به معىن وعلة، وما ينقل عن

يف  جزئي، كالعامكتاب اهللا النيب عليه السالم، ويراد به الناس كلهم؛ واما كلي اقيم بدل  كلي، كما خياطب يف
 .وهذان مها النص .واما جزئي اريد جزئيا، او كلي اريد كليا. كتاب اهللا تعاىل الذي يراد به اخلاص

فان . يفعل وختالف املشورية مبا ختالف به اخلطبية وأما القياسات التعقلية، فهي قياسات تؤلف على انتاج ما ينبغي ان
ل املخاطبة، فال يقال ملن فكر يف نفسه يف ايثار ما جيب ان يفعل وال يفعل على سبي اخلطبية مجاع االمر فيها ان تكون

من مقدمات  ولذلك صارت القياسات التعقلية مأخوذة. وكذلك تشبه ان املشورية تكون على الغري. خيطب انه
 السامع بل ان تكون مقبولة عند واما اخلطبية واملشورية فليس الشرط فيها ذلك،. صادقة او اكثر يف احلقيقة

االنسان ليس غرضه مع نفسه ان يلزمها، بل ان يهديها  وامنا صار ذلك كذلك بسبب ان. مظنونة تلزمها النتيجة
والتعقلية أعم من السياسة، فأن السياسة امنا . يكون اهلداية، وفد يكون االلتزام سبيل احلق؛ وغرضه مع غريه قد

تدبري املدنية من حيث هو  مور املتعلقة باملشاركة العائد نفعها اىلفيما ينتج ما ينبغي ان يفعل، وتترك من اال تكون
 .ذلك والتعقلية تكون يف ذلك، وفيما هو اخص من. تدبري مدنية

فتؤخذ عامياا من املقدمات  .وأما القياسات احلسية، فهي قياسات مأخوذة من مقدمات فقهية وسياسية خملوطة
قياسات مقدماا مأخوذة خمتلطة من الفقهية، واآلراء احملمودة  والوساطية. يةالفقهية وخاصياا من املقدمات السياس

مث  فتكون يف اكثر االمور عامتها من املقدمات الفقهية،. ملة، اليت تسمى سنة غري مكتوبة اليت ليست ختتص مبلة
 .ختصص مبقدمات حممودة

   
لوجود   آخر، أو مسلوب عن شئ كلي آخر،االستقراء، فهو أن يبني أن شيئا كليا موجب على شئ كلي واما

موضوعات املبني له احلكم، فالكلي  وملا كان املبني به. ذلك الكلي االول فيما حتت الكلي الثاين، اعين يف جزئياته
والكلي احملكوم عليه . حقها ان تكون كالطرف االصغر وتلك املوضوعات. احملمول أو املسلوب كالطرف االكرب

قد تبني بأحد الطرفني وجود الطرف اآلخر للواسطة، ويكون ماحقه أن  فيكون. ق االوسطحقه ان يكون كاحل
فليكن مثال احلد االصغر وهو . صار واسطة، وما حقه أن يكون حدا أوسط صار حدا اصغر يكون حدا أصغر قد

لنبني ان كل .  العمرطويل انسانا وفرسا وبغال، وليكن احلد االوسط وهو ب قليل املرارة، واحلد االكرب وهو آ ج
سبيل االستقرا، قلبنا االوسط أصغر، واالصغر اوسط،  فاذا اردنا ان نستعمل هذا على. قليل املرارة طويل العمر

كل حيوان ويل العمر، : أو قلنا. حيوان قليل املرارة فهو اما انسان او فرس او بغل كل: فقلنا. وحفظنا االكرب حباله
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ان كل حيوان : فأنتجنا .وكل فرس أو بغل او انسان فهو قليل املرارة: مث قلنا. كالفرس واالنسان والبغل فهو
االقتراين اال ان الوسائط فيه اشياء كثرية وموضوعات  فقد رجح هذا اذن اىل القياس. طويل العمر فهو قليل املرارة

 للحكم فيه من الكربى كليلالوسط، واالوسط موجب على االصغر، واالوسط نافل وأما ان االكرب. احلد االكرب
استقراء اال ألنه  وجيب ان يعلم ان االستقراء ليس. وجامع بني االكرب واالصغر، فهو كما يف القياس اىل الصغرى،

مل يكن كذلك ومل تكن قد عددت بكماهلا،  بيان حكم على كلي لكونه يف جزئياته مدعى انه يف مجيعها لفظا، وان
فيكون هذا ظاهر . يقول كل حيوان طويل العمر فهو كفالن وفالن ن املستقرئفا. متناهية كانت او غري متناهية

شيئا شاذا من مجلة مايستقرئه فكأنه اعترف بانه عمى ان يكون دعواه الكلي غري  فانه لو اعترف ان. دعواه
واه يف دع فاذا فعل كذلك، جعل االوسط. كذا وكذا، وما جيري جمراه: ورمبا عد منها شيئا، مث قال صحيح،

وليس قانون االستقراء مبنيا على ان  .لكنه رمبا كذب فيما يومهه. إن كلها كذلك: فانه يقول. مساويا جلزئياته
وإن مل يستقرئ . فإن استقراء اجلميع، فقد ايت باستقراء برهاين .يكون حقا، بل على انيكون على الصفة املذكورة

 انه: وليس لقائل ان يقول. كل حيوان هو احد ماعدا فقط: يستقرئه حىت يكون كأنه يقول اجلميع فانه يوهم أنه

احلقيقي، بل لإللتزام املشهور، ومبا يظن  ألن االستقراء كما قلنا قلنا ليس لإللتزام. جيب ان يعد اجلميع، واالمل يلزم
ة، وأن فيه من ظن ان االستقراء املذكور يف كتاب القياس شئ على حد وقد غلط. فاالستقراء استقراء هلذا. غالبا

ذلك ليس  فإن. غري الذي يف طوبيقا، حمتجا بانه قد ذكر فيه ان االستقراء يكون جلميع اجلزئيات نوعا من االستقراء
االستقراء املستويف الذي هو  فاالستقراء أعم من. على انه يكون كذلك باحلقيقة، بل على انه يدعي انه كذلك

االستقراء املقصر فيه املدعي فيه االستيفاء فان انعكس ج  ا سلف ومنباحلقيقة قياس مقسم، ومن مجلة ماعددنا فيم
احد تلك املعدودة الغري والخيلو منها، فكانت الباآت هي اجليمات، واجليمات  على ب حىت يكون كل ب، فهو

حدمها، املوضوع على ا إذ كل اثنني يقاالن على موضوع، مث انعكس. الباآت، محل االلف على كل الباء الحمالة هي
واالستقراء التام احلقيقي هو الذي يرجع فيه ب  قد بينا هذا،. فواجب أن يقال الثاين على الذي انعكس عليه االول

واالستقراء امنا يضطر اليه يف انتاج املقدمات اليت ليس يوجد بني حمموهلا  .على ج وتوكن اجلزئيات عدت بالتمام
 .س بتلك الواسطة، ال االستقراءواسطة، كان وجه البيان هو القيا وموضوعها

 االستقراء خيالف القياس، من جهة ان الشئ الذي جيب ان يكون حدا أصغر لو كان القول فقد بان من هذا ان

ويف القياس . القول قياسا قياسا يصري يف االستقراء واسطة، فبني به ماجيب ان يكون حدا اكرب للواسطة، أو كان
فكأمنا . وأما االستقراء فأقدم وابني عندنا باحلس .دم وابني بالطبع عند العقلوايضا القياس اق. اليكون هكذا

 .وأما كيف ذلك، فسيبني يف موضوعه. باالستقراء احلسي يكتسب كثريا من املقدمات االوىل

  الفصل الثاين والعشرون

  فصل" ت"

 يف االستقراء
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ايهام اا استوفيت،  كلي النه موجود يف جزئياته علىان االستقراء استقراء، ألنه إثبات حكم على : فنقول نعود

وايضا فاعلم ان االستقراء كونه . امر اعم من ذلك فكونه استقراء. فمنه تام ومنه غري تام. ومنع ان يكون هلا خمالف
مث يعرض له ان يصري مرة اخرى . استقراء ألنه يثبت به مطلوب كلي ليس بسبب تصحيح كربى او صغرى، فانه

 فال يكون االستقراء امنا هو إلثبات الكربى أو الصغرى، أو إلثبات شئ لينفع يف شئ . كربى أو صغرىمقدمة

االمور واحد معني النوع  اخر، أو إلثبات شئ هو مطلوب يف نفسه، بل االستقراء استقراء النه يثبت به امر ما من
وذلك اختالف بعد كونه مثبتا . طلوب لغريهوتارة م ويكون ذلك االمر تارة مطلوبا لنفسه. املعلوم من االثبات

واالستقراء قد . الجيعله خمتلفا يف انه استقراء، بل هذا كله يعد انه استقراء باالستقراء، واختالف ما بعد ذلك
كان فيجب ان  وحيث ما. لبيان الكربى يف قياس ما، وقد يستعمل يف بيان الصغرى وتؤخذ الكربى اخذا يستعمل

يكون اظهر من ذلك املطلوب، فان  أما كيف. تقراء أظهر من املطلوب اآلخر أو ليس اخفى منهيكون مابني باالس
او سلبه عنه؛ ويكون احملمول يف املصحح باالستقراء  يكون ذلك املطلوب مثال جمهوال وجود حمموله ملوضوعه

يته؛ او يكون كالمها مطلقا، لكن كميته جمهولة فتصحح باالستقراء كم معلوما وجوده للموضوع او سلبه عنه
اذا كان  وأما كيف يكون ليس باخفى منه، بل مساويا له، فامنا ميكن ذلك. الشهرة، لكن هذا أظهر ظاهرين حبسب

فيكون كل واحد منهما له . السبيل لوجود احملمول يف املطلوب سبيل بيان غري هذه السبيل الحيتاج فيه اىل هذه
ولكنه من حيث . بيان لآلخر، فيكون أظهر منه، بل يتساويان ن احدمها مبدأفال يكو. وجه بيان ليس متعلقا باآلخر

. للنتيجة فيكون الوسط للمقدمة اقل منه. ميكن اال ان يكون البيان اوال للمقدمة، مث للنتيجة هو اآلن مبني ذا، فال

وللنتيجة . لمقدمة والنتيجةمشترك ل فانج ميع مانورد يف االستقراء من وسط، فانه. واذا كان الوسط اقل فهو ابني
مشكوكا فيه، واريد اثباته باالستقراء التام، امكن من وجه ومل  فان كان االصغر مبينا، واالكرب. زيادة وسط آخر

 .ميكن من وجه

احليوان تارة يقسم اىل  الوجه الذي ميكن فان يقسم تكون اجلزئيات فيه حبيث الخيرج عنها االصغر مثل ان اما
واملائت وغري املائت الينفلت عنهما الناطق . وغري املائت غري الناطق؛ واىل غري الناطق؛ وتارة اىل املائتالناطق، واىل 
 مثال ان يبني ان كل ناطق الف، وجعل احليوان فيه وسطا، او اريد ان تبني الكربى فاذا اريد. والغري الناطق

 .آ غري مائت فهو آ، فكل ناطقكل حيوان مائت وغري مائت، وكل مائت و: باالستقراء، قيل فيه

كل : فنقول. القسمة االخرى واما الوجه الذي الميكن، فأن يستعمل االستقراء يف الكربى مأخوذا من جزيئات
ناطق وكل كذا وكذا آ، فانه يأخذ ان كل ناطق آ  ناطق حيوان، وكل حيوان اما ناطق واما كذا، واما كذا، وكل

وغلط من جعل . حيث التكون القسمة اال قسمة واحدة ان كان شئ هكذا لوكذلك احلا. يف بيان ان كل ناطق آ
والبياض  اللون اىل جزيئاته مرة اىل انواع اللون، ومرة اىل اا جسم وبياض، فجعل اجلسم هذه القسمة مثل قسمة

مايدخل يف قسمة اليذكر فيها  قسمني يف الترتيب حتت اللون، ومل حيضره انه ميكن ان يقسم اىل موضوعات للحمل
 .قسمة اخرى

قسم القسمة املذكورة ادعى ان كل واحد مما يف القسمة الغري املصرحة  فباجلملة الوجه املمكن هو ان يكون اذا
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ذلك  املخرجة اباء هو بصفة، فجعل تلك الصفة للكلي الذي هو االوسط، مث ادخل االصغر حتت باالصغر وال
 .احلكم

لالصغر صرحيا، فيحتاج ان يصرح ان  ان تكون القسمة خمرجة يف االجراءواما الوجه الذي الميكن فيه ذلك، ف
وكذلك ان . فان ذلك ان كان بينا فما احلاجة اىل البيان .موجود لالصغر، وذلك هو املطلوب االول، وذلك حمال

 .اخلفية كانت الصغرى هي
   

حكم االوسط على ما  سم اليها الذي هو يفاملستقرئ اذا مل يكن استقراؤه تاما اقتصر من االقسام اليت ينق على ان
واعلم ان . فادخل الصغرى حتت ذلك احلكم فاذا انتج احلكم الكلي عاد. هو خارج عن االصغر، وترك االصغر

او كربى، فامنا ينظر فيه لنفسه، وال يلتفت حينئذ اىل النتيجة، بل  املستقرئ عند ما يستقر ماميكن ان جيعل صغرى
حبسب  فهو.  له احلكم الكلي فاذا استعمله يف القياس استعمله على انه امر قد تبني قبليستقر امنا يطلب ان

فان االستقراء من حيث هو . اخلفاء ويكون يف نفسه اما ابني، واما مثل النتيجة يف. استعماله ابني من النتيجة
وذلك الذي بان هو مثل . ا مقسمااال ان ينقلب االستقراء قياس استقراء امنا يبني به ما هو باحلقيقة امر جزئي،

 فان تلك النتيجة بعد استعمالل هذا القياس املبين على. النتيجة املسوق اليها الكالم مانريد ان نبني من امر

وال مينع . بانت، فحفاؤها واحد االستقراء التبني ايضا باحلقيقة من حيث الدعوى الكلية، كما مل تكن املقدمة ايضا
ورمبا كان للنتيجة طريق اخر تبني به تسط هذا املتوسط، وبال  .زئية قد كانا معلومني بالسواءان يكونا من حيث اجل

لكل  فيكون البيان احلقيقي هلما منفردا. اهولني، ويكون ايضا لتلك طريق اخر تبني به توسط الصغرى او الكربى
ينبغي ان تفهم هذه املواضع،  ذه احلجةفعلى ه. على حياله غري مبني باالخر، فال يكون احدمها اظهر من االخر

 .العلى اجلهات اليت قيلت

وقد يؤخذ يف اجلدل اخذا غري حق، . مغالطة يف الربهان، وليس مغالطة يف اجلدل واعلم ان االستقراء الناقص
 امنا املستقرئ له واالستقراء التام املنقول عنه احلكم اىل شئ حتت. على ذلك من غري استكثار يف اجلدل ويستعمل

قسمة اخرى تصري هلا اجلزئيات االخر فيطلب  مث هناك. ينفع يف الرباهني، اذا بانت ا املقدمات من جهة قسمة ما
كل ناطق وكل غري ناطق بصفة، فصار كل حيوان بتلك الصفة، مث اخذ  االكرب على جزئي ما منها، مثال اذا بان ان

 او يكون قد بان احلكم على.  باستقراء جزئياته انه بصفة كذاحيوان، وكل حيوان فقد بان واملاشي: املاشي فقيل

ميتنع ان يكون  فال. كل ناطق وعلى كل غري ناطق، فبان على كل حيوان، مث جعل احلد االصغر جزئي الناطق
فهال بني اجلزئي الذي للناطق من جهة  :مث ليس لقائل ان يقول. احلكم على الناطق ابني منه على جزئي الناطق

يكون نظره االول يف الناطق، ليس ألجل جزئي الناطق، بل ألجل  طق ؟ وامنا ليس ذلك له، النه الميتنع انالنا
 االستقراء ان كل حيوان بصفة، مث ملا اورد ذلك اجلزئي خطر بالبال وقوعه حتت احليوان، االستقراء، مث صح له من

الناطق بيانا افضل ومما هو اوىل،  ان كان بيانه من جهةف. ومل خيطر الناطق بالبال يف هذا احلني، فائتلف قياس صحيح
 .يفهم هذا املوضع من كالم املعلم االول على ما ستعلم يف كتاب الربهان، فعلى هذا جيب ان

جزئيات املستقرئ له اقل، ومن حيث هي موردة يف االستقراء اكثر،  واعلم انه كلما كانت االوساط من حيث هي
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على  فاعلم ان االستقراء يف تصحيح املقدمات الكلية يستعمل. اقي مما مل يعد يكون اقلالب كان الشك ازول، الن
وقد يستعمل بوجه ما للتجربة . االستيفاء الوجهني املذكورين، وقد يستعمل للتنبيه على االوائل، والحيتاج فيها اىل

واعلم انه قد استعمل . اب الربهاناستيفاء، كما سنتكلم فيه يف كت وحيصل معه ضرب من اليقني وان كانت من غري
متعلم، فكل  إلبانة االستقراء املنتج للصغرى مثاالن، احدمها ما قبل من ان كل عدل علم، وكل يف التعليم االول

. اىل بيان استعمل بعضهم فيه القياس مث وجد كون العدل علما امرا غري بني، فكان هذا الذي حيتاج. عدل متعلم

ان كل عدل ملكة : وكان ذلك القياس مثل قوهلم. لالستقراء تعمل االستقراء، اذ املثالونسى انه ينبغي ان يس
وقد عمل بعضهم شيئا اخر، وهو ان . وهذا هو نفس القياس. تكتسب بالفكرة علم تكتسب بالفكرة، وكل ملكة

. للفضيلة جزئيجيب ان يكون مكان العدل فضيلة، ويكون العدل جزءا من جزيئات االستقراء، اذ هو  انه: قال

فال يعجزنا ان ناخذ العدل حدا  واما حنن. وكذلك كل فضيلة علم: فلما صح ان العدل علم بالقياس املنقول، قبل
فنقول . املشهود كانت قنية اكتسبت بالبحث والفكرة وفالن. اصغر نفسه، ويكون بيانه ان عدالة فالن املشهود

 .ون هذه الصغرى امنا بانت باالستقراء هكذافتك. والفكرة كل عدالة مكتسبة بالبحث: حينئذ
   

: املثال هو ان قيل مثال وذلك. املثال الثاين فانه يشبه ما يستعمل فيه االستقراء وليس مستعمال فيه االستقراء واما

اشكاال مستقيمة اخلطوط فهو معروف التربيع،  ان الدائرة تساوي اشكاال مستقيمة اخلطوط، وكل ما يساوي
الصغرى، بأن قسمت الدائرة اىل اشكال هاللية، وكان كل واحد منها يساوي  لكنه بني. معروفة التربيعفالدائرة 

 .فههنا شئ المينع االستقراء، وشئ مينع االستقراء. فالدائرة تساوي املربع مربعا،

 بل يبقى شئ غري بتمامها، الشئ الذي المينع االستقراء فهو انه ان كانت الدائرة التنحل اىل اشكال هاللية اما
 .فيدعي املستقرئ انه اخذ فيه اجلميع ومع ذلك. هاليل، فان االستقراء يتم باالكثر وان اغفل االقل

وكذلك فان . اهلالليات ليست جزئيات الدائرة، بل هي اجزاء الدائرة واما الشي الذي مينع االستقراء فهو ان
اجلزئي  وليس كذلك حال.  على اقوال مستعمل هذا القياسبالعدد تتألف من اهلالليات الكثرية الدائرة الواحدة

لكن هذا مثال مسومح . عند الكلي ولذلك فان اهلالليات التقال عليها الدائرة، وليس كذلك حال اجلزئي. والكلي
 .اليناقش فيها فيه ووضعت االجزاء بدل اجلزئيات، اذ االمثلة قد

  الفصل الثالث والعشرون

  فصل" ث"

 يف التمثيل

وهذا االوسط حممول على االضغر، . واوسط كلي اكرب كلي،: اما التمثيل، فإنه اذا حقق يكون من اربعة حدودو
. واما االكرب فانه حيمل على االوسط النه حممول على شبيه االصغر فيكون االغر وشبيه حدين. وعلى شبيه االغر
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كاثينية الهل  اخممني، واالصغر ج ومعناه قتال بلدومعناه املذموم، واالوسط ب ومعناه قتال املت فليكن االكرب آ
احدمها : وههنا فاملشكل شيئان. اهل قونيا ثينيا، والشبيه باالصغر حتت االوسط د ومعناه قتال اهل ثينيا جلريام

 وجيب .والثاين النتيجة وهو انه هل قتال اهل اثينية ألهل ثينيا مذموم .الكربى، هل ب أي هل قتال املتامخني مذموم
االوسط يف  اعرف من هذين، احدمها هل قتال اهل اثينية ألهل ثينيا قتال املتخامني، وهو وجود لن يكون شيئان

واما التشبيه مثل ان . شبيه االصغر االصغر؛ والثاين هل قتال اهل ثينيا الهل قوفيا مذموم، وهو وجود االكرب يف
فاذا رتبت هذه فنقول . ينيا ألهل قوفيا، فينبغي ان يكون بني الشبهث حال قتال اهل اثينية ألهل ثينيا، حال قتال اهل

ثينيا مذموم بعد ان  اثينية الهل ثينيا قتال املتامخني، وقتال املتامخني مذموم، فقتال اهل اثينية ألهل ان قتال: هكذا
: ل ثينيا ألهل قونيا مذمومألهل قونيا، وقتال اه قتال املتامخني هو كقتال اهل ثينيا: فنقول. حتح الكربى بالشبيه

وسواء كان املثال الذي . التمثيل اىل قوة القياسات، وصار التمثيل يصح بقياسني فقد رجع. فقتال املتامخني مذموم
لوجوده يف جزئي آخر او  الشبيه واحدا او كثريا، فريجع حاصل االمر يف املثال اىل انه يوجب حكما على جزئي هو

 .جزيئات أخر

واالستقراء يدعى فيه انه من مجيع اجلزيئات، . لوجود يف جزيئاته راء فكان يصح احلكم فيه على كليوأما االستق
 وأما يف املثال فيكتفي فيه جبزئي واحد أو. يف الواسطة اليت تريد ان تكون حدا اصغر حىت يبني وجود االكرب

احلكم دعوى بالفعل،   الكلي بذلكجزيئات فوق واحد غري مدعي معها اا قد استوفيت حتت الكلي لنحكم على
كحكم امثاله املعدودة غري مدعي فيها اا قد  وامنا الذي بالفعل، فهو ان حكم هذا. بل ذلك بالقوة بااليهام

 .امنا هو إلثبات الكلي الذي ينقسم فيها فإن احلاجة اىل دعوى اتيفائها. استوفيت
   

مقابل مقدمة يف قياس  ياس املقاومة قياس مؤلف معد حنو انتاجوق. املقاومة ايضا امنا يرجع اىل االشكال وقياس
فاملقاومة يقصد ا قصد . وهي اليت تؤخذ كربى لتبطل فيمنع القياس مينع املقدمة اليت عليها مدار ذلك القياس

عل املقدمة والعناد ان جت. إما عنادا، واما مناقضة: القياس، وتكون على وجهني فاا أس. املقاومة الكلية يف القياس
فيكون احلكم . الكيفية يف القياس الذي تقابل به املقدمة الكلية أشد عموما من تلك املقدمة وخمالفة هلا يف الكربى

عليها ان العلم ا واحد فيجئ املقاوم ويأخذ ما  ويكون احلكم. يف املقدمة االوىل هو على شئ عام كاألضداد مثال
والشئ من املتقابالت : فنقول. احلكم، وهو ان يسلب عنه احلكم سلبا كليا هو أعم من االضداد وحيكم عليه بضد

موجب، وكان  واذا كان القياس االول على. ان املتضادات متقابالت: ونضيف اليه فنقول. ا واحدا يكون العلم
 من الشكل هذا القياس على وجه القصد يف كربى القياس الثاين مقابلة احلكم بالضد االهم، مل ميكن ان يكون

وال شئ : وبيان هذا انك اذا اوردت كربى املقاومة، فقلت .الثاين، فإن الشكل الثاين حيوج اىل عكس هذا احلكم
. بل جزئية. واحدا فال تتصل به واالضداد متقابالت اال ان تعكس، وال تنعكس كلية من املتقابالت يكون العلم به

. الكلية اال يف الشكل االول موجبة، فال يكون قياس املقاومة ينتج املوجبةاذا كان املقاوم سالبا لتكون املقاومة  وأما

فأضيف اليه الصغرى من القياس االول حباهلا انتج مقابل  مث ان هذا القياس اذا انتج مقابل كربى القياس االول
 ب ليس آ، ألن ب فعورض ان. إن ب آ، الن ب ج، وكل ج آ: فيكون قد قيل. املمنوع النتيجة املطلوبة بالقياس
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 .والشئ من ج آ فيكون من حيث اخذ الصغرى حباهلا من حقه ان يسمى قلبا ج،

اجلزئي ملوظا اليه  ويكون ذلك. املناقضة فأن تكون الدعوى كليا فتورد جزئيا من املوضوع ليس فيه احلكم واما
 هيئة الشكل االول وال الشكل اهليئة ليست وهذه. اول ما نلحظه للمناقضة، على انه موضوع لطريف املناقضة

واما يف الشكل الثاين فال ميكن . الشكل االول، واما يف الشكل الثالث فاذن كل مقاومة موجبة، اما يف. الثاين
وهو ان يكون  واما السالبة فال تتبني به اال بأن يغري الكالم يف املقدمة الكربى عن وجه املقاومة، .مقاومة موجبة

فنغري . مما به العلم واحد مبتقابل إن االضداد متقابلة، والشئ: مثال نقول. وع املقاومةموضوعه هو بعينه موض
البني بنفسه اذا كان انه الشئ من املتقابالت العلم به واحد،  الداللة على البيان بنفسه اىل ابانته بالعكس، فان

 ن السالبة الكلية تنعكس فتحتاج انذعن له الذهن اذعانه هلذا، بل احتيج ان يذكر ا فأخذت بدل هذا عكسه، مل

يضمن ان عكسها مثلها يف  إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها، فلم: وحنن وإن قلنا. تزيد يف الكالم ما عنه غىن
فتؤخذ املقاومة مقدمة حممودة ان مل تكن أولية، ويستعان  وجيب ان نتأمل يف املقاومة ما يوجبه الراي احملمود. البيان

عليهما علم  مثال انه لو كان العلم باألضداد واحدا، لكان املعلوم واهول يقع. االستثنائي  بالقياسفيها أيضا
العلم باملضافني واحدا، لكان بالعدم وامللكة  لو كان: وكذلك بالنظر يف االضداد، والنظر يف االشباه، كقوهلم. واحد
 .واحدا

 .شتمل على اجلدلالباب تبني يف الفن امل وههنا أشياء أخر من هذا

  الفصل الرابع والعشرون

  فصل" خ"

 يف الدليل والعالمة والفراسة

ما يكون مؤلفا من مقدمتني، كربامها مقدمة حممودة، يراها  وقد جرت العادة يف هذا املوضع أن يسمى بالدليل
لدخان على النار، بل حجة ودليال العلى سبيل ان جزءا منه دليل على جزء آخر مثل ا اجلمهور ويقول ا، وتؤخذ

ورمبا كان على امر  ورمبا كان على امر مستقبل،. ان نفس القول احلاصل من اجلزئني معترف به فهو دليل على
فان هاتني . احلساد ممقوقون، واملنعمون مودودون ان: حاضر، ورمبا كان عاما، ورمبا كان على االكثر، مثل قوهلم

وليس الغرض ان نفس املقت او الود عالمة ودليل، او نفس االنعام . لالدلي املقدمني دليالن او منهما يتخذ
املوضع يراد به  على ان هذا القول نفسه دليل أي متبع مقبول حممود مرجوع اليه، فإن الدليل يف هذا واحلسد؛ بل

هكذا جيب ان . خلقد دخل يف املوجود او مل يد فيكون الدليل اما على ان امر الا ممكنة؛ واما على ان االمر. هذا
 .يفهم هذا املوضع

   
إن فالنا : كقولنا وصغرياا شخصيات. املقدمات تؤخذ يف القياسات مقدمات كربى، اما بالقوة، وإما بالفعل وهذه
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وقياس . والقياس الكائن منها يسمى اينوميا .ومحل هذه املقدمات حبسب الظن الغالب. حسود، وإن فالنا حمب
وتلك العالمة إما ضرورية، . العالمة ضمري يثبت فيه االكرب لالصغر بعالمة وقياس.  االشكالالعالمة ايضا يرجع اىل

ان يكون  إما أن يصلح: واحلد االوسط يف القياس الكائن من العالمة يقع على جهات ثالثة. مظنونة وإما حممودة
املرأة هلا لنب، فقد ولدت؛ وهذا  قالحدا أوسط على االصغر دون االكرب، مثل اللنب اذا جعلته عالمة للوالدة، في

احلكماء ذوو فضائل، : موضوعا هلا مجيعا، كقول القائل وإما ان يصلح ان جيعل أوسط. خص كثريا باسم الدليل
وإما أن يصلح أن جيعل أوسط حموال عليهما مجيعا ولو بإلجياب يف الشكل الثاين،  .ألن فالنا ذو فضل وفالنا حكيم

والميكن أن يقال . ولدت هذه املأة صفراء، فقد: ابيات مقبول ألنه قياس مظنون، مثل قوهلممثل هذا يف اخلط ألن
وامنا يكون . هذه املرأة تتغثى فهي حبلى وكذلك. فهذا يقبل يف الظن. كل صفراء ولدت، بل كل والدة صفراء

 ينقض، وهو صحيح، وأما والذي يف الشكل االول يستمر وال. قياسا عالمة ودليال إذا أضمر الكربى، وإال كان
 وكذلك اليت يف الثاين، ألن. فإنه ليس اذا كان حكيم ما فاضال، فكل حكيم فاضل. فينقض الذي يف الشكل الثالث

. كل صفراء والدة ليس جيب ان تكون: القياس الكائن من موجبتني والتنعكس كرباه سهل املناقضة، بأن يقال

 .حممود مقبول نه غري واجب مبا هو أيضافيكون طعنا يف التاليف، وتنهيدها على ا

فلذلك صار . العامي، فليس عدال يف اخلطابة وأما املؤاخذة مبا هو تنبيه برهاين وليس مشهورا مستعمال يف العرف
وليس يعجبين ما يظن من أن العالمة تدل على . طغمور يدن الذي يف الشكل االول افضل العالمات ويسمى

القياسات العالمية يف االشكال الثالثة موجبة، ومقدمات مايسمى دليال تكون  ماتالوجود فقط، حىت تكون مقد
ماتكون عدم عالمة  وعالمة العدم كثريا. فإنه قد تكون على العدم عالمة كما على الوجود عالمة. وسالبة موجبة

فكأن هذا . ص باالولليتوقع منه إنتاج خا وأيضا هذا الذي يسمى دليال، االوىل أن يكون له اسم آ خر. الوجود
وأن . الدليل ما جعل عالمة من الشكل االول، فيوجب احلكم واالشبه ان يكون اسم. وقع حبسب املترمجني

وأن املخصوص باسم الالعمة هو ما يف الشكلني . يف الشكل االول فيوجب احلكم املخصوص باسم العالمة هو ما
وكلُ يتوقع منه  .قوى من العالمة، وكأن العالمة دليل ضعيففكأن الدليل ا. فإما كعالمة، غري دليل .اآلخرين

 .آخر وقد استعمل ذلك على هذا الوجه يف موضع. ختييا من اجياب وسلب

كلها من العالمة، وحيصلون  وأن قوما من الذين يسمون باملستدلني من الشاهد على الغائب، يطلبون القياسات
باالستقراء املستوي، ومرة باالستقراء املعكوس، وهو  ة يصححون ذلكفمر. مقدمة كلية من االعالمة واحلد االكرب

وذلك االول يسمونه طردا، وهذا الثاين يسمونه عكسا، ويسمون . للمطلوب الذي يكون على عكس النقيض
تكون  وإذا أرادوا أن يتفوقوا يف تصحيحها عدوا أوصاف الشئ الذي هو كاملثال، مث يبطلون أن .العالمة علة

هلم أن العالمة هي الباقي أو أن  فيبقى.  والعلة واحدا منها، أو يبطلون أن يكون واحدا واحدا منها عالمةاعالمة
 .الباقي عالمة، وحيسبون أم برهنوا

. سابق له أنه ليس جيب أن يكون احلكم للمثال ألجل حكم آخر فيه، بل رمبا كان لذاته الحبكم آخر :فأول ذلك

كان حكم يلقي للذات بال  فإن.  للشئ يكون حبكم آخر لتسلسل اىل غري النهائيوأنه لو كان كل حكم يكون
 .واسطة، فليكن حكمان كذلك فما فوقهما
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انه  وليس أن يتفكر فال جيد وصفا دليال على. يسهل عد االوصاف للشئ، بل رمبا ترك منها شئ انه ليس: والثاين
 .الوصف

   
اجتماع الذات مع  د االوصاف املفردة، بل رمبا كان االجتماع علة أوأنه الجيب ان تكون االقسام بعد :والثالث

واحلكم ه، فرمبا كان احلكم ألنه آ، أو ألنه  فإن كانت الذات آ، واالوصاف ب و ج و د،. واحد منها أو عدة منها
 ؛ اىل سائر االقسام أوأو النه آ و ب و د؛ أو النه ب و ج؛ أو النه ب و د آ، ب؛ أو النه آ، ج؛ أو النه آ، د؛

نوعني وصنفني، فيكون مثال  وبعد ذلك، فإن ذلكالباقي الذي يبقى رمبا كان عاما، فينقسم اىل. الجتماعها كلها
وكون ما سوى ج . اتفق، بل طَ من ج، أو ز من ج لكن ج منه ز ومنه طَ، فتكون العلة ليس ج كيف. الباقي ج

فانه حني يكون طَ من ج هو . ج د، وال يوجب أن يكون كل ماهو ج علة زليس بعلة، امنا يبقى ان العلة يف حي
لزم أن  ومع ذلك فال يكون. العلة ب وال د، وال شئ من اقسام اخرى غري ج ان كانت ب و د العلة يكون ليست

حتته نوعية الينقسم اىل خواص  مث كيف يتوصل اىل أن يبلغ بقسمة االوصاف اىل حد. إذ العلة طَ فقط. كل ج علة
 .واىل غري علة أو صنفية، حىت يكون الباقي الذي يبقى الينقسم اىل علة

فيأخذون أي . فالعلة هي الكذا: كذا؛ وبني قوهلم فالعلة هي: فالعلة كذا؛ وبني قوهلم: على ام المييزون بني قوهلم
ون احملمول ليس الكذا، بل يوجب ان تكون العلة هي املوضوع وأن يك وحتليل قياسهم. هذه اتفق مكان اآلخر

كذا كذا  لكنه ليس لذاته، فبقى أن يكون. كذا كذا إما لذاته، أو لعلة: اال ان يقسموا فيقولوا فام الميكنهم. كذا
: والعلة صفة، مث قالوا: فاذا قالوا. الينتج والصفة علة فإن هذا: والعلة صفة، ال أن يقولوا: وحيتاج أن يقولوا. لعلة

ومع ذلك اليستمر قياسهم، ألنه الينتج، . كذبوا؛ فإن كل ذلك صفة  ب صفة، أو ان تكون ج صفة،فإما أن تكون
. وإما د فالعلة إما ب، وإما ج،: فحينئذ تكون النتيجة. وكل صفة له إما ب، وإما ج، وإما د :بل جيب أن يقولوا

وما هو الصفة إما الب وإما اجل، وإما الد،  :االنتاجوايضا ان قالوا قبل . مث يبقى آخر االمر فالعلة د، ال أن د علة
االمر على هذه السبيل حىت يكون كل قسم على حكم منحرفة، وانت تعلم  كذبوا فليس جيب يف القسمة أن يكون

. ج، وإما د أن العلة إما ب، وإما: والصفة إما ب، وإما ج، وإما د؛ فتكون النتيجة: ان يقولوا بل جيب. هذا قريبا

د علة، حىت حيث وجد د يكون علة،  ليس أن كل. أن العلة د: فحينئذ اذا أبطل ب و ج وبقى د، تكون النتيجة
وجيوز ان يكون ما هو د مما حيتاج أن يقسم . العلة وجد د بل تكون العلة اليت توجب احلكم د، حىت اذا وجدت

مل جيب . فاجلسم حمدث:  وليس اجلسم بقدمي، فأنتجت:كما أنك إن قلت. اىل العلة وخيصص، إن أمكن، حىت يبلغ
العلة إما  إن: فإن طمعوا يف اول االمر ان يكون قوهلم. واحملدث جسم، أو أن كل حمدث جسم: أنتجت أن تكون

ليس اذا كان للحكم علة، وكان  فانه. ب كيف كانت، وإما ج كيف كانت، وإما د كيف كانت، فهذا غري مسلم
املوضوع الذي الخيلو عنه، إمنا الخيلو عنه على انه ذلك  االوصاف املذكورة أنه جيب أن يكونالخيلوا عن أحد 

نعم إن كانت القسمة االوىل جاءت باالوصاف اليت التنقسم بقسمة . يكون علة احلكم لنفسه الملعىن أخص منه
    ومن هلم بذلك ؟. فسيمكن ذلك ثانية،

واملزاجات الواقعة يف  فإنه اذا سلم ان االنفعاالت. ت اللتمثيلية العالميةقياس الفراسة من مجلة القياسا هذا وان
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أو رؤى ان االنفعاالت . هيئات البدن، سلمت الفراسة ابتداء اجلبلة والطبيعة، تتبعها أخالق النفس، كما تتبعها
ها يف النفس؛ سلمت واالخالق، يتبعها تغري يف هيئة البدن ومزاجه، كما يتبع الطبيعية للنفس كالغضب والشهوة

للبدن مثل تعلم  وامنا قلنا االنفعاالت الطبيعية ألن ههنا انفعاالت تؤثر يف النفس من غري أن تتعرض .الفراسة
انفعاالت النفس يصحب أي انفعاالت البدن،  فإذا علم أي. امنا الطبيعية مثل الغضب والشهوة وغريمها. اللحون

. واهليئات البدنية دالئل على االنفعاالت النفسية وامللكات النفسية بدنيةوبالعكس؛ أمكن ان جنعل االنفعاالت ال

النفسانية  من احليوان انفعال أو هيئة نفسانية كالشجاعة من االسد طلب مايقترن بتلك احلالة فاذا عرف من شئ
بدنية يف االسد مثال عظم فتكون العالمة ال .من احوال البدن وخيتص ا، فجعلت اهليئة البدنية عالمة للهيئة النفسية

البالقياس اىل كل حيوان، بل بالقياس اىل كل حيوان غري شجاع؛ بل  ويكون هذا لألسد خاصة. االطراف العلية
 فاذا. البدنية لكل حيوان شجاع، فيجعل عظم االطراف عالمة للشجاع اذا كانت تنعكس عليه تؤخذ هذه اهليئة

نفسانيان مثل ما لالسد، فانه  وإن كان هناك خلقان أو انفعاالن. نه شجاعوجد انسان عظيم االطراف العالية، قيل إ
 .شجاع فقد ينسب اليه جود وكرم

كله  فإنه إن كانت العالمة فيالنوع: أي العالمتني يتبع أي املعنيني، ويعرف ذلك على وجهني فيجب أن يتأمل أوال
وإن كانت العالمة يف نوع آخر  .وجود يف النوع كلهوليس أحد املعنيني يف كله، فإن العالمة تدل على فراسة امل

مثل أن النمو اليشاركه يف الكرم ويشاركه يف . يشاركه فيه يشاركه يف احدى اخلليقتني دون االخرى، فالعالمة ملا
فيكون عظم االطراف العالية دليال على الشجاعة وعالمة . ذلك فيشاركه يف الشجاعة عظم االطراف العالية، ومع

 .دون الكرم عليها

 .لألكرب، وترجع اىل القياسات املذكورة فاذن جيب أن تكون الواسطة يف الفراسة أعم من االصغر الحمالة، ومساوية

  الربهان/\ 101 352

  من كتاب الشفاء

  :الفن اخلامس من املنطق يف الربهان، وهو أربع مقاالت

 املقالة األوىل

  اثنا عشر فصالً

  الفصل األول

 ة على الغرض يف هذا الفنيف الدالل
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أحدمها التصديق واآلخر التصور؛ :  قسمني -بغري اكتساب فكري  ملا كان العلم املكتسب بالفكرة؛ واحلاصل
 التصديق حاصالً لنا بقياس ما؛ واملكتسب بالفكرة من التصور حاصالً لنا حبد ما؛ وكان وكان املكتسب بالفكرة من

 أن -بالقوة القريبة من الفعل   إما بالفعل وإما-يقيين يعتقد معه اعتقاد ثان كما أن التصديق على مراتب؛ فمنه 
: باليقني "  أ90"ال ميكن زوال هذا االعتقاد فيه؛ ومنه شبيه  املصدق به ال ميكن أال يكون على ما هو عليه إذا كان

: الفعل   بالفعل وال بالقوة القريبة مناعتقاد واحد، واالعتقاد الثاين ذكرناه غري معتقد معه وهو إما الذي يعتقد فيه

معتقداً كان جائز الزوال؛ إال أن  بل هو حبيث لو عسى إن نبه عليه بطل استحكام التصديق األول، أو إن كان
وهو أن يعتقد االعتقاد : إمكان؛ ومنه إقناعي ظين دون ذلك  االعتقاد األول متقرر ال يعتقد معه بالفعل لنقيضه

هذا   أن لنقيضه إمكاناً، وإن مل يعتقد- إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل -ثان  ه اعتقاداألول ويكون مع
فمنها ما يوقع اليقني وهو  . كانت القياسات أيضاً على مراتب-فألن الذهن ال يتعرض له وهو باحلقيقة مظنون 

ومنها ما يقنع فيوقع . القياس السوفسطيقي املغالطياجلديل وإما  الربهاين، ومنها ما يوقع شبه اليقني وهو إما القياس
انقباض وانبساط  وأما الشعري فال يوقع تصديقاً؛ ولكن يوقع ختيال حمركا للنفس إىل.القياس اخلطايب ظناً غالبا وهو

 .باحملاكاة ألمور مجيلة أو قبيحة
   

جمموعها؛ أو على  العرضية اليت خيصهفمنه تصور للشيء باملعاين : كما أن التصور املكتسب على مراتب  وأيضاً
والتصور . وحده، أو على وجه يعمه وغريه ومنه تصور للشيء باملعاين الذاتية على وجه خيصه. وجه يعمه وغريه

كمال حقيقة وجوده حىت يكون صورة معقولة موازية لصورته  الذي خيصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل على
كذلك القول . وإما أن يتناول شطراً من حقيقته دون كماهلا. من معانيه الذاتية ءاملوجودة إذا مل يشذ منها شي

فإن كان  : املستعمل يف متييز الشيء وتعريفه؛ رمبا كان متييزه للمعرف متييزاً عن بعض دون بعض املفصل
؛ فإن كان متييزه عن الكل ورمبا كان إمنا. بالعرضيات فهو رسم ناقص، وإن كان بالذاتيات فهو حد ناقص

وإن كان بالذاتيات فهو عند الظاهريني من املنطقيني  .بالعرضيات فهو رسم تام؛ وخصوصاً إن كان اجلنس قريبا منه
اشتمل على مجيع الذاتيات اشتماال ال يشذ منها شيء فهو حد تام، وإن كان يشذ  إن كان: حد تام، وعند احملصلني 

قولك إن اإلنسان  أال ترى إىل. لتحديد أن حيصل متييز بالذاتيات فقطوليس الغرض يف ا. فليس حدا تاما منها شيء
وكذلك إن اشتمل . بفصول أجناس متوسطة ؛ فليس هذا وإن ميز بالذاتيات، حبد تام، ألنه أخلّ"جسم ناطق مائت

 بغري شركة غريه فصول كثرية؛ وكان بواحد منها كفاية يف على فصول األجناس املتوسطة وكان للشيء وحده

 .كفاية يف متام احلد؛ بل حيتاج أن تذكر مجلتها حىت احلد احلقيقي التمييز؛ ومل يكن به وحده

كتاب " ، بل ما قاله املعلم األول يف"قول وجيز مميز للمطلوب بالذات"احلد ما قيل من أنه  فلهذا ليس رسم
 .ا هو ما هو؛ وا يتم حصول ذاته اليتيعين باملاهية كمال حقيقة الشيء . إن احلد قول دال على املاهية" : اجلدل

 - وهو القياس الربهاين -جعلت حدود قياس كان القياس موقعاً لليقني  فهذا الكتاب هو الذي يفيدنا املواد اليت إن

 .اليت إذا جعلت أجزاء حد؛ كان احلد موقعاً للتصور التام ويفيدنا املواد

 فإن: يق، ألن كل مصدق به متصور؛ وليس كل متصور مصدقاً به بنوع ما مبدأ للتصد ويصلح أن يجعل التصور
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بل . متصورة وليست مبصدقة معاين األلفاظ املفردة واأللفاظ املركبة اليت ليس تركيبها تركيب قول جازم كلها
 أما التصور فمن جهة أن معناها قائم يف. وجهني األقوال اجلازمة قد تتصور ويصدق ا؛ ولكن يكون ذلك من

أي أنه كما : التصديق فألن معناها مضاف إىل حال الشيء بأنه كما تصور  النفس كقولك اإلنسان حيوان، وأما
 .األمر وكذلك احلال حلديها يف الوجود يف نفس. معقولة من نسبة أُوقعت بني حديها حصلت منه صورة

سائر أصناف التصورات اليت ال  كونفإذا كان هذا هكذا، فيشبه أن يكون التصديق بوجه ما كالتمام للتصور؛ وت
فإذا كان هذا هكذا؛ فيجوز أن . يف العلوم ما يعني يف التصديق وإمنا يطلب منها. تنفع يف التصديق مطرحة يف العلوم

فهو كتاب  وأما يف احلقيقة. هلذا املعىن" كتاب الربهان"الكتاب إىل القياس دون احلد بأن سمى  يكون إمنا نسب هذا
 .ن واحلد معاالربها

للتصديق اليقيين والتصور احلقيقي، فمنفعة الكتاب ظاهرة؛ وهو  وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق املوقعة
هذه اآللة اليت  اليقينية والتصورات احلقيقية النافعة لنا؛ بل الضرورية لنا إذا شرعنا يف استعمال التوصل إىل العلوم

ا العلوم النظرية والعملية معاهي املنطق؛ وأخذنا نزن مبيزا. 

  الفصل الثاين

 يف مرتبة كتاب الربهان

   
أن يقدم  اليت سلفت، سلف أكثرها على ج طبيعي من الترتيب؛ فكان من حق الفن الذي يف البسائط إن الفنون

 من حق الفن يف القياس؛ وكان على املركبات؛ ومن حق الفن الذي يف التركيب األول اجلازم أن يقدم على الذي
وأما هذه الفنون اليت انتقلنا إليها فمن اجلائز أن يقدم  .الذي يف القياس املطلق أن يقدم على القياسات اخلاصة

لكن األشبه أن يكون املعلم األول رتب . شيء من التراتيب واألوضاع حاجة ضرورية بعضها على بعض؛ وليس إىل
القياس نفسه، هو التوصل  ألن الغرض األفضل يف مجيع ما سلف، ويف : الفن الذي يف الربهان قبل سائر الفنون هذا

واألوىل يف كل شيء أن يقدم األهم وأن . الفنون وهذا الغرض يفيده هذا الفن دون سائر. إىل كسب احلق واليقني
  يف األمور املدنيةأما ما يفيده سائر الفنون فكأنه من األمور اليت ينتفع ببعضها .يصرف الشغل إىل الفرض قبل النفل

والكمال اخلاص قبل . ليحذَر املشتركة دون استفادة الكماالت اخلاصية إال ما يتعلم منه على سبيل ما يتعلم اشر
وبعضها ليقدر . وبعضها ليرتاض به أو ليكبح به معاند احلق وذلك ألن بعضها يتعلم ليحرز منه؛. الكمال املشترك

عن  ومجيع ذلك مما ال غنية. يف محلهم على املصاحل مبا يظنون منه ظنا أو يتخيلون ختيال به على خماطبة اجلمهور
 .تلخيصه لتكملة األقسام

املعلم للجدل على هذا الفن، فاستنكر ما يقوله كل  لكن من الناس من رأى أن األصوب هو أن يتقدم الفن
فإن من وسع وقته للتأخر : كري وكل ذلك الرد وليس يستحق الرجل كل ذلك الن االستنكار ورد عليه كل الرد،

األول  فإن. يف األجل فسلك ذلك السبيل، كان ذلك أحسن من وجه، وإن كان األول أحسن من وجه وأُملي له
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وذلك ألن : حسن التدريج  والثاين أحسن من جهة اختيار. أحسن من جهة حسن االختيار والشفقة على الروزكار
والقياسات الربهانية . برهاين وغري برهاين: منهما  القياس واالستقراء، ومن كل واحدمدار اجلدل إمنا هو على 

واالستقراءات الربهانية . حمسوسة وجمربة وأولية، أو أولية القياس كما ستقف عليه األوىل هي املؤلفة من مقدمات
املستوفية حبسب الظاهر أو  راؤه منفأما القياس اجلديل فهو من املقدمات املشهورة، واستق. املستوفية املذكورة هي

وكل استقراء . وال ينعكس. مشهورة ويف حكمها وكل مقدمة حمسوسة أو جمربة أو أولية فإا. حبسب الدعوى
وليس كل ما أُورد يف اجلدل فهو شيء بعيد عن الربهان، بل . وال ينعكس حقيقي فهو أيضاً استقراء حبسب الظاهر،

من حيث  ذكورة يف اجلدل، لكنها مل تؤخذ من حيث هي صادقة بوسط أو بال وسط، بلالربهانية م كثري من املواد
اجلدلية األوىل أعم من املادة  فاملادة. ولو أخذت من حيث هي صادقة مل يرض مبشهورات غري صادقة. هي مشهورة

ومع . اد األوىل للربهانتكون مشهورة، ولكن ليست تلك املو نعم سيتشعب الربهان إىل مواد ال. الربهانية األوىل
له إىل  بني تلك املواد الربهانية ال يدفع اجلدل استعماهلا، بل إمنا ال يستعملها ألنه ليس ذلك فإن النسبة اليت تكون

. احلدود أنفسها رمبا دقّت عن ال جدل وأما النسبة اليت بني تلك احلدود فتستعمل يف اجلدل، لكن. معرفتها سبيل

فإن نسب املواد الثواين مما يعطى أيضاً يف تعليم . اليت بني احلدود احلدود إمنا يعطى النسبويف املنطق ال يعطى 
 .حبسب املنطق صناعة اجلدل

 إىل -  ومها شيئان خمتلفان -قانون اجلدل  وإذا كان كذلك فنسبة مادة اجلدل ونسبة النسب اليت تعطى يف تعليم
 نسبة - ومها شيئان خمتلفان -ى حلدود املواد يف تعليم قانون الربهان تعط املواد األوىل للربهان وإىل النسب اليت

 .القياس املطلق إىل القياس الربهاين صورة
   

كتاب  هذه النسبة إحدى الدواعي إىل تقدمي القياس، فكذلك تلك هي إحدى الدواعي إىل تقدمي وإذا كانت
ونسبة . وقد يكون عارضا مقوما للشيء"  ب90"وذلك ألن العام قد يكون . لكن بينهما بعد ذلك فرق. اجلدل

. املشهور إىل الصادق بال وسط ليس نسبة أمر مقوم ونسبة. القياس املطلق إىل القياس الربهاين هي نسبة أمر مقوم

 ومل يلتفت إىل شهرته، بل - من حيث هو صادق بال وسط -بال وسط  ولذلك إذا التفت اإلنسان إىل الصادق
القياس  مشهور، بل شنيع، ملا أوقع ذلك خلال يف التصديق به كما لو سلب القياس الربهاين حد فرض مثال أنه غري

إىل األخص متعرفا فيه الفصل بينه  لكنه وإن كان كذلك فإن االبتداء باألعم مث التدرج. املطلق الختل، بل المتنع
 .األعم ليس مقوما وبني ما يشاركه يف ذلك األعم، أمر نافع، وإن كان

وأيضاً فإن األمور . للجدل مث انتقل إىل الربهان فإنه إمنا فطن أوال: وعلى هذه الصورة حصلت ملكة الربهان 
إليها يف أكثر األمر بأن تورد أوال قياسات جدلية على سبيل االرتياض، مث يتخلص  اهولة إذا طُلبت فإمنا يتوصل

 .اعة اجلدلوهذا شيء ستعلمه يف صن. إىل القياس الربهاين منها

. اجلزئية وذلك ألن موضوعهما األمور: والشعر فبعيدان عن النفع يف األمور الكلية النظرية  فأما صناعة اخلطابة

 .وإن نقلت إىل األمور الكلية ظَلَمت هي األمور الكلية

تتقدم تقدم الضار  انتفإا وإن شاركت اجلدل يف أا كانت أوال قبل الربهان يف الزمان، فإا إمنا ك وأما املغالطة
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بل ال . بوجه، وال مادا مبشاركة ملادة الربهان بوجه واملغالطة ليست مما ينفع. وتقدم اجلدل تقدم النافع. ال النافع
 .مداة الربهان وال صورا على صورته، وال بالعكس املادة املغالطية تحمل على

نت إما مشبهة باجلدل ومن حكم اجلدل، أو كانت على الربهان يف الزمان فكا واخلطابة فقد تقدمت أيضاً على
 .ما وليس التقدم يف الزمان هو املقصود، بل التقدم النافع الذي مع مشاركة. املغالطة حكم

  الفصل الثالث

 يف أن كل تعليم وتعلم ذهين فبعلم قد سبق

. ة على استعمال أفعال تلك الصناعةتعلم التجارة والصباغة، وإمنا حيصل باملواظب التعليم والتعلم منه صناعي مثل

. واأللفاظ ليحصل ملكة تلقيين مثل تلقني شعر ما أو لغة ما، وإمنا حيصل باملواظبة على التلفظ بتلك األصوات ومنه

وهو أن يألف اإلنسان اعتقاد رأى ما، وإمنا حيصل له  ومنه تقليدي،. ومنه تأدييب، وإمنا حيصل باملشورة على متعلمه
 تنبيهي كحال من يعلم أن املغناطيس جيذب احلديد، لكنه غافل عنه يف وقته وال يفطن له ومنه. قة باملعلممن جهة الث

فحينئذ يتنبه ويزول عنه  .هذا هو املغناطيس الذي عرفت حاله: عند إحساسه جاذبا للحديد، فيعجب منه، فقال له 
ومنه أصناف . ة أو يف ذهنه فيحتال يف تقريرها لهالعبار أو كمن خياطب باألوائل فال يفطن هلا لنقص يف. التعجب

والذهين والفكري هو الذي يكتسب بقول مسموع أو معقول من شأنه . بفكري أخر، وليس شيء منها بذهين أو
يكون بني إنسانني وقد  وهذا التعليم والتعلم الذهين قد. اعتقادا أو رأيا مل يكن، أو يوقع تصورا ما مل يكن أن يوقع
 معلما، ومن -احلد األوسط يف القياس مثال  فيكون من جهة ما حيدس. ني إنسان واحد مع نفسه من جهتنييكون ب

- جهة ما يستفيد النتيجة من القياس  -فإن شيئا واحدا . والتعليم والتعلم بالذات واحد وباالعتبار اثنان. متعلما 

وبالقياس إىل الذي   تعلما،- الذي حيصل فيه  يسمى بالقياس إىل -انسياق ما إىل اكتساب جمهول مبعلوم  وهو
 .والتحرك مثل التحريك.  تعليما-حيصل عنه، وهو العلة الفاعلة 

والتصور الكائنني ما إمنا يكونان  وذلك ألن التصديق. وكل تعليم وتعلم ذهين وفكري فإمنا حيصل بعلم قد سبق
 معلوما أوالً، وجيب أن يكون معلوما ال كيف ذلك القول وجيب أن يكون. بعد قول قد تقدم مسموع أو معقول

 .إن مل يكن بالفعل فبالقوة: يكون علما ما باملطلوب  اتفق، بل من جهة ما شأنه أن
   
تصور القول الذي  والثاين. أحدمها تصور املطلوب وإن مل يصدق به بعد: التصديق فيتقدمه معلومات ثالثة  أما

فيتبع هذه الثالثة املعلومات تصديق . املرتبة ديق القول الذي يتقدم عليه يفوالثالث تص. يتقدم عليه يف املرتبة
عليه باملرتبة قياسا أو استقراء أو متثيال أو ضمريا أو غري ذلك، فال بد  وسواء جعلت القول الذي يتقدم. باملطلوب

ا  نيا، حىت يكتسبمن جهة التصور أوال، والتصديق ثا: مقدمات حيصل العلم ا على وجهني  من مقدمة أو
 .تصديق مل يكن

ويف الصناعات العملية أيضاً إمنا يتوصل إىل  .وأما التصور فيجب أن يتقدمه تصور أجزاء احلد أو الرسم ال غري
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متعلم التجارة جيب أن يعلم أوال ما اخلشب وما القدوم؛ وأن اخلشب من  كما أن: التعليم والتعلم من علم متقدم 
 .دوم وينشر باملنشار ويثقب باملثقب وما أشبه هذابالق شأنه أن ينحت

 قالوا فإنه. هو أن يفرق عن احلسي" ذهين"تعليم وتعلم ذهين، حسبوا أن الغرض يف قوله  كل: واعلم أنه ملا قيل 

ويتعرفه، فيكون هذا التطلب  كمن أدرك شيئا باحلس مث نسيه فهو يتطلبه: قد يتعلم أيضاً حسي عن علم قد سبق 
. يكون التعلم والتعليم ال يقاالن على ما يستفاد باحلس فإنه يشبه أن: وهذا مما ليس يعجبين .  بعد علم سبقالثاين

 غريه شيئا ما عرضه على حسه فإفاده إدراكا حملسوس مل تكن عنده معرفته، فإنه ال يقال ولو أن إنسانا أَرى إنسانا

اللهم إال أن يكون إمنا أراه ما أراه  لمفعول به ذلك إنه تعلّم شيئا،لنفس ما فعل به اآلخر إنه علّمه شيئا، وال يقال ل
وذلك اعتبارا غري اعتبار كونه مدركا لذلك . يريه هو هيئة عمل وذلك إذا كان ما. ليحدث له به ملكة ما صناعية

 ون إدراكواألشبه أن يكون هذا أيضاً ليس تعليما وتعلما، بل تعريفا وتعرفا، وأال يك .من حيث هو حمسوس

 .اجلزئيات علما بل معرفة

سبق، ليس الغرض به أي سبق اتفق، بل أن يكون سبقا  إن كل تعليم وتعلم ذهين فبعلم قد: وبعد ذلك فإن قوهلم 
وأما اإلحساس األول فليس شيئا . الوجود يف هذا التعلم حصول العلة مع املعلول نافعا يف التعليم والتعلم، وحاصل

فإن أريد أن . معه الثاين وال جزءا من السبب املوصل إىل اإلحساس الثاين نافعا فيه، موجوداإىل اإلحساس  موصال
التعليم والتعلم التعريف والتعرف، أو يفهم من  يكون هذا الكالم على هذا التأويل كالصحيح، فيجب أن جيعل بدل

 .ف والتعرف، وال مناقشة يف ذلكهذه الكتب، بل ما يفهم من التعري التعليم والتعلم ما مل يتواطأ عليه يف

هذا  فإن" : كل تعليم وتعلم فكري"ليس يف صحة قول القائل " كل تعليم وتعلم ذهين"القائل  وقد قالوا إن قول
وهو أن الذهين : وشيء آخر  .فهؤالء يعرض هلم ما عرض ألولئك. احلسي" الفكري"القائل يكون قد أخرج بقوله 

يفصله عن الذي باحلس؟ والذي عندي هو أن  فأي حاجة إىل ما: ن غري احلس هو الذي يكتسب بالذهن، والذه
فإن الفكري هو الذي يكون بنوع : الفكري واحلدسي والفهمي  الذهين أصلح من الفكري؛ فإن الذهين أعم من

فال . ثن تتحرك النفس إىل طلب األوسط على اجلهة املذكورة يف اكتساب القياس من الطلب؛ فيكون هناك مطلوب
سنح للذهن متثّل  احلدسي فهو أن يكون املطلوب إذا وأما. تستعرض األمور املناسبة إىل أن جتد حدا أوسط تزال

املقدمتني ساحنة للذهن فيضاف إليها دفعة حد  أو تكون إحدى. وهذا كثريا ما يكون. احلد األوسط عن غري طلب
 .فكر وال طلب إما أصغر وإما أكرب، فتخلق نتيجة من غري

من معلم من خارج، والذهن هو  وأما الفهمي فهو أال يكون احلد األوسط حصل بطلب وال بسنوح، بل بسمع
ألن النفس عندما تسمع تفكّر؛ فيقال له إن املعلم : أيضاً  فإن قال قائل إن الفهمي هو فكري. الذي يتلقى مجيع هذا

مث إذا انضاف إليه حد آخر فحصلت . دفعةفعلمه املتعلم من جهة التصور كان ذلك  كلما أورد حدا للقياس
مركّبا من فهمي ومن  فإن شك فيها مل ينتفع مبا قال املعلم، إال أن يفكر يف نفه فيعلم، فيكون هذا تعليما مقدمة،
وإما أن جيع إىل املعلم . وكالمنا يف املفرد إذ هو قياس مركب، وكل قياس من مجلته فهو تعليم مفرد،: فكري 

فأما إن مل . وكالمنا يف ذلك القياس كهذا الكالم: العلم إمنا جاء مع القياس   العلم بالقياس، فيكونفيفيده املعلم
 .املتعلم، فظاهر أن الصديق يتبع التصور دفعة بال فكرة يشك
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قد فإن اخللط  : جيب أن يفرد التعليم الذي حنن يف اعتباره تعليما واحدا وقياسا واحدا، وال يؤخذ خلطا وباجلملة

 .غري فهم دفعة، وهنالك ال يكون انتفاع جيوز أن يتركب من أصناف شىت، فيجد فيها ما يكون فهما دفعة، وما هو

أو عاد فاستفهم املعلم مرة أخرى ففهم، فالتعلم هو الذي يف هذه  .فإن عاد وفكر يف نفسه فذلك تعلم من نفسه
 .الكرة

فإذا مل حيصل يف  .ا من شيء إىل شيء، ويتردد طالبه ال واحدهأن الفكرة أمر كاحلركة للنفس ينتقل  مث قد علم
 .فكرة هذه احلركة على وجهها مل تكن هناك"  أ91"التعليم والتعلم 

أو الفهم، وليس ذلك يف التصديق  وإذا كان كل تعليم وتعلم لألمور العقلية، فهو إما على سبيل الفكر أو احلدس
 .أصوب" وتعلم ذهين تعليم" فقوهلم .وكل ذلك ذهين. فقط، بل ويف التصور

فهو إما ملزومه وإما معانده، أو كلي فوقه، أو  والشيء الذي إذا وقع التصديق به كان تصديقا بالقوة بشيء آخر،
إذا بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بالِزِمه، وذلك بالقياس االستثنائي من  وامللزوم. جزئي حتته، أو جزئي معه

وضع ذلك، أو  إما برفعه عند: واملعاند إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة مبعانده . متصلة شرطيات
إذا علم وجود حكم عليه من  والكلى. وذلك بالقياس االستثنائي من شرطيات منفصلة. وضعه عند رفع ذلك

زئي إذا علم وجود حكم عليه واجل. حتته بطريق القياس إجياب أو سلب بالفعل، كان ذلك علما بالقوة باجلزئي الذي
بالقوة بالكلى الذي فوقه إن كان املعلوم حكما يف بعض اجلزئيات، وذلك  باإلجياب أو السلب، كان ذلك ظنا

وذلك باالستقراء  أو كان علما بالقوة بالكلى الذي فوقه إن كان املعلوم حكما يعم كل جزئي،. الناقص باالستقراء
 إذا كان يشاركه يف معىن -جزئي آخ أنه كذلك  د حكم عليه، كان ذلك ظنا بالقوة يفواجلزئي إذا علم وجو. التام

 . وذلك بالتمثيل-

من  سواء كان بتعلم: الظن والعلم املكتسب إذا كان اكتسابه ذهنيا فهو بعلم أو ظن سابق  فإذن كل صنف من
بعضها أقرب، وقوة بعضها  وة، بل قوةوليست هذه كلها سواء يف كوا علما بالق. الغري أو باستنباط من النفس

فأنا إذا قلنا كل ب أ فمعىن . لزومه على سبيل وضع ومحل أبعد نقطة فإن الالزم ليس متضمنا يف امللزوم إذا مل يكن
. فقد ضمنا موضوعات ب يف هذا احلكم. ب ومما يوصف بب ويوضع لب فهو أ كل واحد مما حتت: هذا القول 

موجود له إذا  والعلم بأن األوسط موجود لألصغر ليس علما بالقوة بأن األكرب. يت كأا فعلبالقوة ال فهذه املعرفة
لألوسط كأنه حمصور حتته، بل األمر  فإن كون األكرب لألصغر ليس مدرجا يف كون األصغر: كان األكرب جمهوال 

وأما . املوصوفات ببموصوف بب هو أ ، فخلت فيه  فإنك إذا علمت إن كل ب أ فقد علمت أن كل. بالعكس
ألن قولنا كل ب أ معناه كل : حممول على ب يف هذا، ال بفعل وال قوة  إذا علما أن كل ج ب فلم خيل أ الذي هو

 إذ الكلية يف جنب: وليس قولك كل ج ب معناه كل ج هو كل حممول ب . حتت ب فهو أ  موصوف بب وداخل

حقا، فليس   موصوفا بكل حممول لب، فذلك وإن كانفإن قال قائل إنه إذا كان كل ج ب كان ج. املوضوع
وليس جيب أن يظن أن معىن  .إذا قلت كل ب فمفهومه كل موضوع حتت ب. مفهوم نفس اللفظ، بل هو الزم عنه

فمن األشياء ما نعرفها اآلن بالفعل إذا كانت . بالذات أن ذا السبق هو يف الزمان، بل" فبعلم سابق"قول أرسطو 
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احملتاج  وبعضها إمنا نعرفها مع العلم. كأا فعل، وتكون تلك املعرفة قد سبقت بالزمان ة بالقوة اليتمعنا معرفة قدمي
ومثال ذلك أنك إذا فرضت حدا أكرب  .إليه يف أن نعلمه، الذي لو سبق يف الزمان لكان علما بالقوة القريبة جدا

.  األكرب لألوسط لينتج منه األكرب لألصغروأنت تنظر هل وأوسط وأصغر، وكان األوسط حاصل الوجود لألصغر،

يف احلال أنه لألصغر، ومل حتتج أن تنتظر شيئا وأن تنظر يف تأليف األصغر مع  فإذا لك أنه لألوسط، بانَ لك
موجود لألصغر  بل يتبني لك األمران معا يف الزمان، ومل حتتج أن تطلب بعد وجودك األكرب لألوسط أنه األوسط؛

بالذات، وإليه توجه أول الطلب   من الزمان لو كان، لكن هذا العلم السابق إمنا هو سابقوال يف أقصر جزء
 .فهكذا ينبغي أن يفهم هذا املوضع. بالذات

  الفصل الرابع

 يف تعديد مبادئ القياسات بقول عام

   
يصدق ا إن مل جتر  واليت ال. مبادئ القياسات كلها إما أن تكون أمورا مصدقا ا بوجه أو غري مصدق ا مث إن

التأثري من جهة ما مقام ما يقع به التصديق، مل ينتفع  جمرى املصدق ا بسبب تأثري يكون منها يف النفس، يقوم ذلك
يفعل هذا الفعل هي املخيالت، فإا تقبض النفس عن أمور وتبسطها حنو أمور، مثل  والذي. ا يف القياسات أصال

إنه مرة مقيئة فتقزز عنه  كمن يقول للعسل: به، فتقوم مع التكذيب ا مقام ما يصدق به يفعله الشيء املصدق  ما
وكما يقال إن هذا املطبوخ املسهل هو يف . أو قريبا منه النفس مع التكذيب مبا قيل، كما تتقزز عنه مع التصديق به

. سهل عليه، وذلك مع التكذيب بهشرابا حىت يسهل عليك شربه، فيتخيل ذلك في حكم الشراب، وجيب أن تتخيله

قريبة من منافع  ومنافع القياسات الشعرية عند اجلمهور يف األمور اجلزئية. هو مبدأ القياسات الشعرية فهذا الواحد
إذ كان الغرض يف إيقاع التصديق فيها : اجلزئية  القياسات املعقودة من املصدقات اليت تؤلف منها قياسات يف األمور

 .أو سكون عنهما س على انقباض وانبساط،هو تقزز النف

فهذا . عوام الناس أطوع للتخيل منهم للتصديق وإذا كان التخيل من شأنه أن يفعل ذلك، قام مقامه على أن أكثر
أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم ال خيتلج يف  وأما القسم الذي فيه التصديق فإما. قسم

 وذلك باحلس - والذي على وجه ضرورة، فإما أن تكون ضرورته ظاهرية . لة وجه ظن غالبع النفس معانده، أو
العقل، وإما أن تكون  والضرورة الباطنية إما أن تكون عن.  أو تكون ضرورته باطنية- بالتجربة أو بالتواتر  أو

 العقل، أو عن العقل فإما أن تكون عن جمرد فأما الذي عن العقل. خارجة عن العقل ولقسوة أخرى غري العقل
وأما الذي عن . كقولنا الكل أعظم من اجلزء: فهو األوىل الواجب قبوله  والذي عن جمرد العقل. مستعينا فيه بشيء

بكسب فيكون  فإما أن يكون املُعني غري غريزي يف العقل فيكون هذا التصديق واقعا: االستعانة بشيء  العقل مع
 وهو الذي يكون معلوما بقياس -أي حاضرا  وإما أن يكون املعني غريزيا يف العقل. ئبعد املبادئ، وكالمنا يف املباد

فكلما أُحضر املطلوب مؤلفا من حدين ألكرب وأصغر متثل هذا  .حده األوسط موجود بالفطرة وحاضر للذهن
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 األربعة وفهم فإن من فهم: إن كل أربعة زوج : وهذا مثل قولنا . حاجة إىل كسبه الوسط بينهما للعقل من غري
للذهن أربعة، ومتثل  وكذلك كلما متثل. متثل له أن األربعة زوج، فإنه يف احلال يتمثل أنه منقسم مبتساويني الزوج

كان بدل ذلك ستة وثالثون أو عدد آخر، افتقر  وأما إذا. االثنان، متثل يف احلال أا ضعفه لتمثل احلد األوسط
 .األوىل به أن يسمى مقدمة فطرية القياس فهذا القسم. الذهن إىل طلب األوسط

   
إذا كانت تلك  هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الومهية اليت حيكم ا جزما وبالضرورة الومهية وأما الذي

عن احملسوسات فيضطر الوهم النفس  وتلك األمور مع ذلك خارجة. األحكام يف أمور ليس فيها للعقل حكم أوىل
حيس، مثل حكم النفس يف أول ما يوجد مميزه، وقبل أن  يها كاذب، إذ جيعلها يف أحكام ماإىل حكم ضروري ف

موجود فهو يف مكان أو يف حيز مشار إليه؛ وأن الشي الذي ليس يف داخل العلم وال  تثقف باآلراء والنظر، أن كل
ولكن يكون ساكتا  جب هلذا،فإن النفس حتكم ذا الضرورة، وال يكون العقل هو املو. خارجه فليس مبوجود يف

مشتركة القبول بني العقل وبني قوى  مث إذا نظر العقل النظر الذي خيصه، وألّف قياسات من مقدمات. عن هذا
فإذا انتهى . أن للمحسوسات مبادئ خمالفة للمحسوسات  أنتج- إن كان هلا حكم يف القبول والتسليم -أخرى 

كم احلكم املذكور، فيعلم أا كاذبة ضرورة، وأن فطرا وضرورا غري اليت حت النظر إىل النتيجة ما نعت القوة
ومع ذلك . الوهم وأول ما يكذا أا نفسها ال تدخل يف. العقلية، وإن كانت ضرورة قوية يف أول األمر الضرورة

ن شيئا أعم من فإن كا. املطلوب وحمموله فإنه قد يصعب علينا التمييز بني الضرورتني، إال أن ننظر يف موضوع
. مل نلتفت إليها بل نفرغ إىل احلجة. إىل جعله على صورة حمسوسة احملسوس أو خارجا عنه، وكانت الضرورة تدعو

بل . احملسوسة والعلة واملبدأ والكلى واجلزئي والنهاية وما أشبه ذلك كلها خارجة عن األمور واملوجود والشيء
بل إمنا يناهلا عقلنا، وكذلك . تتمثل يف أوهامنا فإا مما ال يتخيل البتة والحقائق النوعيات أيضاً مثل حقيقة اإلنسان 

 .األمور احلسية فضال عن العقلية كما سنبني ذلك يف موضعه كل حقيقة كلية من حقائق نوعيات

 بالضرورة من هذه اليت تدرك ويصدق ا بالضرورة احلقيقية"  ب91"جنس املدركات  فمبادئ الرباهني اليت من

وإما على سبيل  وأما ما يكون على سبيل التسليم فإما أن يكون على سبيل تسليم صواب،. تلك الومهية دون
مشترك فيه، وإما على سبيل تسليم من  أما الذي على سبيل تسليم صواب فهو إما على سبيل تسليم. تسليم غلط

اص، وال يكون التصديق به مما يتجه حنو به ذلك الواحد اخل واحد خاص، يكون ذلك نافعا يف القياس الذي خياطب
أو  فال ينتفع به املخاطب والقياس فيما بينه وبني نفسه البتة انتفاعا حقيقيا. املخاطب املخاطب والقياس بل حنو

 .جمردا

أو يكون رأيا ال يستند إىل طائفة، بل  إما أن يكون رأيا يستند إىل طائفة،: والذي على سبيل تسليم مشترك فيه 
وإن كان منه ما إذا اعتربه املميز، : عليه، فهم ال حيلونه حمل الشك   متعارفا يف الناس كلهم قبوله، وقد مرنوايكون

العقل، ومل ينفعل  حصل يف العامل دفعة وهو مميز، ومل يعود شيئا ومل يؤدب ومل يلتفت إىل حاكم غري وجعل نفسه كأنه
مصلحة فيكون بوسط ال بضرورة؛ وأعرض  ؛ ومل ينظر إىل موجبعن احلياء واخلجل، فيكون حكمه خلقيا ال عقليا
وإذا فعل هذا كله ورام أن يشكك . أنه هل ينتفض عليه بشيء عن االستقراء أيضاً فيكون بوسط؛ ومل يلتفت إىل
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 فإن هذه مشهورات. كقوهلم إن العدل مجيل، وإن الظلم قبيح، وإن شكر املنعم واجب : فيه نفسه أمكنه الشك

املذكورة، بل املشهورات هذه وأمثاهلا  ة؛ وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبني بفطرة العقل املرتّل املرتلةمقبول
 .إىل حجة، ومنها ما هو صادق بشرط دقيق ال يفطن له اجلمهور منها ما هو صادق ولكن حيتاج يف أن يصري يقينا

متثيلها  املشهورات أخذ ما تقدمنا باالحتراز عنه عندوالسبب يف اعتقاد . املشهورات كاذب وال يبعد أن يكون يف
 .وهذه هي املشهورات املطلقة. يف الذهن لالمتحان

إىل  طائفة فمثل ما يستند إىل أمة وإىل أرباب صناعة وتسمى مشهورات حمدودة، ومثل ما يستند وأما اليت تستند إىل
 .واحد أو اثنني أو عدد حمصور يوثق به ويخص باسم املقبوالت

   
. للخيال وال ينعكس مجيع األوليات أيضاً مشهورة وال ينعكس، كما أن مجيع املصدق ا متخيل وحمرك واعلم أن

على أنه أمر آخر ملشاته إياه ومشاركته يف لفظ  وأما املصدق ا على سبيل تسليم غلط فهو أن يسلّم املسلّم شيئا
ويكون ذلك مسلماً له من " كل عني باصرة"ات املشبهة، كمن يقول املقدم أو معىن على ما سنبني يف موضعه، وهي

حىت يقع يف أن  أحد معاين االسم املشترك، ويأخذ بدله آخر فيحسبه أنه املسلّم، أو يقصد به مغالطة حيث يفهم منه
وهذه . مخر وأخذ بدله ما يسكر بالقوة وكذلك من يسلم أن كل مسكر. يظن بنفسه أو يظن غريه أن الدينار يبصر

 .هي املقدمات املشبهة

مشهورة  وبذلك إما ملشاتها لألمور املشهورة فتكون: اليت تظن ظنا من غري وقوع اعتقاد جزم  فأما املظنونات فهي
فإن هذا " أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما " يف بادئ الرأي الغري املتعقب؛ فإذا تعقبت علم أا غري مشهورة مثل قوهلم

إذا تعقب كان املشهور أنه ال جيوز أن ينصر الظامل أخا كان أو ولدا،  مث: السمع ظنا وميال إليه ميال يظن كما يقرع 
يقع الظن ا من  وإما أن: وإما أن يقع ا الظن على سبيل القبول من ثقة . يفعل فعله إىل أن يتعقب لكنه يف احلال

وهذه املظنونات إمنا تنفع . باطشا به ا يأتيه فيظنهجهات أخرى ليس ألخذها على أا مشهورات، كمن يرى عبوس
 .إن مقابلها خيتلج يف الضمري يف املقاييس من حيث إن ا اعتقادا ال من حيث

فأي صناعة جاز فيها استعمال . حيث تنفع هي ألا معتقدة فإذن مجيع املشهورات وما سلف ذكره أيضاً معها نافع
  ال من حيث إا قد جيوز أن-وكذلك املشهورات إمنا ينتفع ا . قبلها كلهااملذكورات  املظنونات، جاز استعمال

األمور الضرورية إذا اعتقدت   بل من حيث هي معتقدة اعتقادا ال خيتلج مقابلة؛ فيكون ما قبلها من-يتشكك فيها 
 .تلك وسلّمت نافعا نفعها، فيصلح استعماله حيث يصلح استعمال

 بل يف شدة إذعان النفس -النفع   ال يف-إا باحلِري أن تكون أقوى من املشهورات وأما الضروريات الومهية ف
وتكون صريورا شنعة ليست . شِنعة، فتكون كاذبة وشنعة معا فرمبا بقيت مشهورة ورمبا صارت. الغري املقومة هلا

 .الغرائز واألخالق واملصاحل، بل ملا يدعو إليه العقل بسبب أمر يدعو إليه من

خميالت، وحمسوسات، وجمربات، ومتواترات، وأوليات، ومقدمات فطرية القياسات،  ذن مبادئ القياساتفإ
 ومشهورات مطلقة، ومشهورات حمدودة، ومسلمات، ومقبوالت، ومشبهات، ومشهورات يف بادئ وومهيات

 .فهي أربعة عشر صنفا. الرأي الغري املتعقب، ومظنونات ظنا
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 يس وهي اليت ليست مبادئ من جهة القائس نفسه، فإن أقسام الذي يكون من جهةاملقاي وهاهنا قسم من مبادئ

تسليم شيء ووضعه ليبىن عليه  القائس هو ما قلناه، ولكن هي مبادئ من جهة املعلم، وهي أن يكلّف املعلّم املتعلم
 .أصوال موضوعة ومصادرات وهذه هي األمور اليت تسمى. بيان شيء آخر فيسلمه ويضعه

  اخلامسالفصل 

 يف املطالب وما يتصل ا

    الوسطى ويف ذلك بيان أصناف مبادئ العلوم وأصناف احلدود

أما بالقسمة األوىل . الثانية ستة املطالب حبسب ما يحتاج إليه هنا فإا بالقسمة األوىل ثالثة أقسام، وبالقسمة أما
 أحدمها الذي يطلب به معىن االسم كقولنا ما :على قسمني  "ما"ومطلب ". ملَ"ومطلب " هل"ومطلب " ما"فمطلب 

: قسمني  على" هل"والثاين الذي تطلب به حقيقة الذات كقولنا ما احلركة وما املكان؟ ومطلب  اخلالء وما العنقاء؟

الشيء موجود كذا  أحدمها بسيط وهو مطلب هل الشيء موجود على اإلطالق، واآلخر مركب وهو مطلب هل
اإلنسان موجود حيوانا أو ليس موجودا  رابطة ال حمموال، مثل قولك هل" املوجود"فيكون أو ليس موجودا كذا، 

القول وهو الذي يطلب احلد األوسط، وهو علة العتقاد القول  فإنه إما حبسب:على قسمني " ملَ"ومطلب . حيوانا
د الشيء يف نفسه على ما مطلوبا ما، وإما حبسب األمر يف نفسه وهو يطلب علة وجو والتصديق به يف قياس ينتج

وغري ذلك، فهي راجعة  وأما مطلب األي والكيف والكم واألين واملىت. عليه من جموده مطلقا أو وجوده حبال هو
بتعديده هذه فليفعل، إال أن املطالب العلمية الذاتية هي  فإن أراد أحد أن يكثر املطالب. املركب" اهلل"بوجه ما إىل 

أبسط هذه البواقي وأشد داللة على املطلوب به، فإنه يطلب به متييز الشيء مبا  "أي"ومع ذلك فإن مطلب . تلك
كيف  مشتمال بوجه على مطالب" أي"وإن أحب أحد أن جيعل مطلب . وتلك أوسع مذهبا وأعرض جماال خيصه،

يطلبان " أي"و " ما"ومطلبا  يطلبان التصديق،" مل"و " هل"فحينئذ يكون مطلبا . وكم وأين وغري ذلك فليفعل
الذي حبسب حتقق األمر يف " ما"وأما مطلب  الذي حبسب االسم متقدم على كل مطلب؛" ما"فمطلب . التصور

يطلب ما ذات احلركة وما الزمان فإمنا يطلب مائية أمر موجود  فإن الذي. البسيط" هل"نفسه فمتأخر عن مطلب 
 أو هل إله موجود، فيجب أن يكون فِهم أوال ما تدلهل حركة أو هل زمان أو هل خالء  وأما إن طلب أحد. عنده

. عليه موجود أو غري موجود فإنه ميكن أن يعلم ما يدل عليه االسم وال يعلم هل ذلك املدلول: عليه هذه األسامي 

أول األمر أن هذا القول حد حبسب االسم أو حبسب  وإن كان احلد إمنا هو باحلقيقة للموجود، ولكن ال يوقف يف
ولذلك يوضع يف التعاليم حدود أشياء يربهن على وجودها من بعد . موجودة  إال بعد أن يعرف أن الذاتالذات

االسم، مث  فكان حدا حبسب شرح". أسطقسات اهلندسة"واملربع وأشكال أخرى حدت يف أول كتاب  كاملثلث
وجيب أن .  حدا باحلقيقةصار بل: أثبت وجودها من بعد، فصار احلد ليس حبسب االسم فقط بل حبسب الذات 

فكل إنسان إذا خوطب . يفهم من احلد بالتفصيل غري قليل يعلم أن الفرق بني الذي يفهم من االسم باجلملة والذي
 وأما احلد فال يقف عليه إال. الشيء الذي يدل عليه االسم إذا كان عاملا باللغة باسم فهم فهما ما ووقف على
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 .والعقل علم حد األمرين معرفة، والثاين علما، كما أن احلس معرفةفيكون أ. املرتاض بصناعة املنطق

ففي بعضها إمنا يوضع أن األمر موجود أو غري  .ومبادئ العلوم خمتلف يف تقدميها على العلوم وتصدير التعاليم ا
، أو "النقيضإن األمر ال خيرج عن طريف "فيها إىل هذا املقدار كقولنا  تدعو"  أ92"موجود فقط، ألن الضرورة 

االسم كما  ويف بعضها إمنا يوضع أوال ماذا يدل عليه". األشياء املساوية لشيء واحد متساوية إن"مثل وضعهم 
ويف بعضها . بعد ذلك يبني وجوده ذكرناه من حال املثلث واملربع املذكورين يف فاحتة كتاب االسطقسات، مث من

إن األمور اليت : وحنن مستقصون هلذا فنقول . علم العدد فاحتةمثل الوحدة يف : حيتاج أن يوضع األمران مجيعا 
ألن  واملعاين املركبة إمنا يليق ا أن يستدعي فيها التصديق ال. مركبة ومنها معان مفردة تذكر يف املبادئ منها معان

والقضايا . فردةيف حكم امل وأما احلدود فللمعاين املفردة وما.تعطي هلا احلدود، فإن التركيب اخلربي للتصديق
معىن إعطاء احلد واملاهية، وال بد من أن تقبل باهللية ليتبني  املتعارفة واألصول املوضوعة مركبة، فإذن ال يتحقق فيها

 .هذا القسم من املبادئ يوضع باهللية فقد حصل من. ا غريها
   

فما كان . الصناعة لة يف مجلة موضوعاملعاين املفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة، ومنها ما هي داخ وأما
ليس وجودها إال . ليصحح فيها وجودها منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره، فهي اليت تطلب يف الصناعة

فإن . وذلك هو النظر يف أا موجودة. الصناعة لتلك الصناعة فيكون النظر يف أا موجودة موضوع. للموضوع
  فهذه ال جيوز أن تكون بينة الوجود وجمهولة املوضوع الصناعة، إلذ موضوع.الصناعة إثبات وجودها إىل تلك

الصناعة املستعملة ملوضوعها  وإذ هذه يف. الصناعة كما يبني لك من بعد هو مأخوذ يف حدها ووجودها أن يكون له
ستحيل أن يفرض وجودها مطلقا يف تلك الصناعة، في غري بينة الوجود، وإمنا يطلب وجودها ملوضوع الصناعة، بل

وإذ ال بد من أن تفهم حدودها فيجب أن توضع . وجودها يف املبادئ وجودها مطلقا، فمستحيل أن يفرض
 .فهذا القسم حدودها يف املبادئ دون وجودها .حدودها يف املبادئ

جودها وأا مجلة املوضوع فال بد من أن يفهم، وال بد أيضاً من أن يعترف بو وأما ما كان من املفردات داخال يف
يطلب وجود  وإن مل يوضع وجودها فكيف. فإا إن مل تفهم ماهيتها مل ميكن أن يعرف شيء من أمرها .حقةٌ معا

والداخل يف الصناعة إما املوضوع الذي  : شيء هلا؟ وإذ ال مفرد يف العلوم الربهانية إال شيء داخل يف الصناعة
: بعض املفردات توضع حدودها يف املبادئ دون وجودها  ذنفإ. للصناعة وما هو منه، وإما أحكام املوضوع

 .ووجودها وبعضها توضع حدودها

وعلى . إمنا يوضع وجودها ال حمالة دون حدها وإذ ما خال املفرد املركب، واملركب النافع يف العلوم قضية، والقضية
ومنه ما . ته فقط، ومنه ما يوضع مباهيتهاملصدرة يف الصناعة ما يوضع لي ما قلنا فتبني من مجيع ذلك أن من األمور

معناه فإن طلب  فأنه على كل حال متأخر عن املطلبني معا؛ فإن مل يتصور" الّلم"وأما مطلب . وماهيته يوضع ليته
الدال عليه، ومل يعط أنه موجود أو غري موجود  الّلم فيه حمال، وما تصور أيضاً معناه وأنه ما هو أو ما معىن االسم

ولكن طلب الّلم الذي حبسب القول رمبا كان متقدما على . فيه أيضاً حمال أو على اإلطالق، فإن طلب الّلمحبال 
الوجود لكون ج  فرمبا صح عندنا بقياس أن ج ب وال ندري العلة يف نفس. الذي حبسب األمر يف نفسه طلب الّلم
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" ملَ"ورمبا كان مطلب . يف نفس األمر ان ج بفنكون قد علمنا أنا إذن مل نعتقد أن ج ب ومل نعلم أنه مل ك. ب 

الذي حبسب القول، وذلك إذا كان الشيء بينا بنفسه " اللم" الذي حبسب األمر يف نفسه غري مفتقر إىل مطلب
جذب املغناطيس احلديد، فإن ذلك ليس ميكن أن يثبت بقياس أو بطلب بلم حىت  وأما علته فخفية مثل. باحلس

احلديد،   ولكن إذا أصيب باحلس خطر بالبال طلب الّلم فيطلب مل صار مغناطيس جيذب.األوسط فيه يعطى احلد
 وهو علة -األوسط يف القياس  وكثريا ما يتفق أن يكون احلد. فيطلب علة األمر يف نفسه ال علة التصديق به

 .املطلبان معا يف بيان واحد  علة أيضاً لألمر يف نفسه فيكون قد اجتمع-القياس 

  السادسالفصل 

 يف كيفية إصابة اهوالت من املعلومات

لكن هاهنا موضع شك يف أن املعدوم الذات احملال . نيله بأمور موجودة حاصلة كل مطلب من هذه فإمنا يتوصل إىل
معىن،  فإنه إن مل حيصل له يف النفس". هل هو"حىت يطلب بعد ذلك " ما هو"يتصور إذا سئل عنه  الوجود كيف

يؤخذ عنه صورة يف الذهن  ه بأنه حاصل أو غري حاصل؟ واحملال ال صورة له يف الوجود، فكيفكيف حيكم علي
مفردا ال تركيب فيه وال تفصيل، فال ميكن أن يتصور  يكون ذلك املتصور معناه؟ فنقول إن هذا احملال إما أن يكون

 فإن اخلالء يتصور بأنه لألجسام: اهللا باملوجود وبالنسبة إليه كقولنا اخلالء، وضد  البتة إال بنوع من املقايسة

ممكن ينب إليه احملال، ويتصور  كالقابل، وضد اهللا يتصور بأنه كما للحار البارد؛ فيكون احملال يتصور بصورة أمر
 .معقوال وال ذات له وأما يف ذاته فال يكون متصورا. نسبة إليه وتشبها به

   
اليت هي غري حمالة،  ل أو عنقاء وإنسان يطري فإمنا يتصور أوال تفاصيلهفيه تركيب ما وتفصيل مثل عرت أي وأما الذي

. تفاصيل األشياء املوجودة املركبة الذوات مث يتصور لتلك التفاصيل اقتران ما على قياس االقتران املوجود يف

جهة ما هو تأليف كل بانفراد موجود، والثالث تأليف بينهما، هو من  فيكون هناك أشياء ثالثة اثنان منها جزءان
املعدوم  فعلى هذا النحو يعطى معىن داللة اسم. التأليف من جهة ما هو تأليف من مجلة ما يوجد متصور، بسبب أن

 .فيكون املعدوم إمنا تصور متقدم للموجودات

إما بينا بنفسه مثل إن كل إنسان حيوان، :عندنا حكم على كلي أول حصوله  ونقول اآلن إنه إذا كان حصل
استعانة بقياس، فقد  من اجلزء، أو بينا باستقراء أو جتربة على الوجوه اليت يصدق ا باألشياء من غري لكل أعظموا

ألنا إمنا : نعرف مثال أن زيدا الذي باهلند حيوان  فال. علمنا بالقوة احلكم على كل جزئي حتته، ولكن جهلناه بالفعل
حيوان، وإمنا جهلناه بالفعل ألنه حيتاج أن جيتمع لنا إىل هذا العلم علم إنسان  عرفناه بعد بالقوة إذ عرفنا أن كل

موجود، وأن نعلم أنه  وذلك بأنه جيب أن نعلم أن زيدا. أو علمان آخران حىت خيرج الذي بالقوة إىل الفعل آخر
تعلما، واقترن من غري أن يكون مطلوبا أو م فإذا حصل لنا باحلس معرفة أنه موجود وأنه إنسان. موجود إنسانا

قياس، اقترانا على التأليف الذي من شأنه أن يحدث بالذات علما ثالثا،  بذلك علم، كان عندنا حاصال أيضاً بغري
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من احلس،  أما املعرفة منهما فهو ما كان. فيكون عن معرفة وعن علم اجتمعا حدث لنا علم. حيوان علمنا أن زيدا
والذي حيصل منهما فقد جيوز . قبلها ة حدثت يف احلال، وأما العلم فقد كانواملعرف. وأما العلم فما كان من العقل

إليه، وجيوز أن يكون شيئا قد انسقنا إليه انسياقا ملوافاة أسبابه  أن يكون قد كان لنا مطلوبا وطلبنا مبادئه املوصلة
 .ذلك فيجب أن يتقدم تصور املطلوب ومبادئه على كل حال ومع. عن غري طلب

بل يكون احلكم على الكلى حاصال عندنا بقياس، واحلكم على اجلزئي حاصال بقياس  : أال يكون هكذاوقد يتفق 
مقدمات بينة بنفسها  ولكن وإن كان كذلك فإن القياسات األوىل تكون من. فإذا اجتمعا حصل العلم الثالث .آخر

 .بعد أو مكتسبة باالستقراء والتجربة واحلس من غري قياس على ما نوضح

: فيعود ويقول . جوابه إين أعلم ذلك هل تعلم أن كل اثنني زوج؟ ومعلوم أن: مث إن لسائل أن يسأل أحدا فيقول 

فإن أجيب بأنا ال نعلم ذلك، . مبدينة كذا زوج هذا أو فرد هل الذي يف يدي هو زوج أو فرد؟ وعدد الناس الذي
 وقد قيل يف. لذي يف يدي اثنان ومل تعرفوا أنه زوجكل اثنني عدد زوج، فإن هذا ا فلستم تعرفون أن: عاد فقال 

وهذا . اثنني عرفناه فهو زوج حنن إمنا نعرف أن كل: التعليم إن قوما أجابوا عن هذا جبواب غري مستقيم فقالوا 
أنا مل تقل إنا : بل اجلواب عن هذا . يعرف، فهو زوج فإنا نعرف أن كل اثنني موجود عرف أو مل: اجلواب فاسد 

وأيضا مل تقل إنا نعرف من كل شيء هو اثنان أنه . اثنني زوجا ينتقض قولنا  كل اثنني زوج، فإذا مل نعرفنعرف
كل اثنني يف  أن كل اثنني عرفناه فإنا نعرف أنه زوج، أو"  ب92"إما: بل قلنا أحد قولني . أنه زوج اثنان فنعرف

وأما الوجه . ينتقض بالشبهة اليت أوردت األول فالأما القسم .  فهو يف نفسه زوج- عرفناه أو مل نعرفه -نفسه 
ألنا وإن مل نعلم أن الذي يف يد فالن زوج أو ليس بزوج فعلُمنا : اخلاصيت  الثاين فهو معرفة عامية ال يناقضه اجلهل

فاجلهل . بالقوة ال بالفعل وأما ما جهلناه فإنه داخل يف علمنا. اثنني فهو يف نفسه زوج، ثابت معناه غري باطل أن كل
الذي يف يده اثنان، وتذكرنا املعلوم الذي كان عندنا،  وإذا حصل عندنا أن. به ال يكون جهال بالفعل مبا عندنا

ال   ألنا-وليس إذا مل نعرف أن شيئا ما هو زوج أم ال . فإذن جمهولنا غري معلومنا. زوج عرفنا يف احلال أن الذي يف
علمنا أيضاً أن ذلك زوج من  علم أن كل ما هو اثنان فهو زوج، فنكون قد يبطل ذلك أن ن-نعرف أنه اثنان أم ال 

 .وجه، فبهذا يزول ذلك الشك
   

أن يكون طالبا  إن الطالب علما ما إما: أن مأنن الذي خاطب سقراط يف إبطال التعليم والتعلم قال له  وقد ذكرنا
يعلمه إذا أصابه؟ كمن يطلب عبدا آبقا ال يعرفه،  فكيفملا يعلمه فيكون طلبه باطال، وإما أن يكون طالبا ملا جيهله 

مناقضته أن عرض عليه مأخذ بيان شكل هندسي، فقرر عنده أن اهول  فتكلف سقراط يف. فإذا وجده مل يعرفه
إمكان  وليس ذلك بكالم منطقي، ألنه بين أن ذلك ممكن فأتى بقياس أنتج. بعد أن كان جمهوال كيف يصاد باملعلوم

فأنه تكلف حل الشبه وقال إن التعلم  وأما أفالطون. بقياس أنتج غري إمكانه ومل حيل الشبهة" مانن"ن أتى به ما كا
معلوما قبل الطلب وقبل اإلصابة، ولكن إمنا كان يطلب إذ كان قد  حياول بذلك أن يصري املطلوب قد كان: تذكر 
أذعن  فكأن أفالطون قد.  علم الطالب أمر كان علمهفيكون إمنا: إليه البحث تذكّر وتعلّم  فلما تأدى. نِسى

تلخيصنا للكتاب الذي يف  وهذا شيء كنا قد استقصينا كشفه يف. للشبهة وطلب اخلالص منها فوقع يف حمال
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 .لكنا حنن مع ذلك نقول". القياس"

معلوم لنا  فهو. ل جهة ما كنا نطلبهمعلوما لنا من كل ما كنا نطلبه، ولو كان جمهوال لنا من ك إن املطلوب لو كان
وإمنا هو جمهول لنا من .بالتصديق بالقوة من وجهني جمهول من وجه، فهو معلوم لنا بالتصور بالفعل، ومعلوم لنا

وإذا سبق منا العلم بأن كل ما هو كذا . ال خيص أيضاً بالفعل حيث هو خمصوص بالفعل، وإن كان معلوما من حيث
. بفطرة عقل أو حس أو غري ذلك من الوجوه، فقد أحطنا بالقوة علما بأشياء كثرية بلفهو كذا من غري طلب، 

وهذا حياذي . األول شاهدنا باحلس بعض تلك اجلزئيات من غري طلب، فإا يف احلال تدخل بالفعل حتت العلم وإذا
ما نعلم اآلبق بالتصور أوال، بالتصور أوال ك فإنا نعلم املطلوب. من وجه ما أورد مانن من مثال اآلبق حذوا حبذو

 فإذا سلكنا السبيل إىل. بالتصديق، كما نعلم الطريق قبل معرفة مكان العبد اآلبق ونعلم ما قبله مما يوصل إىل معرفته

فحينئذ نكون أدركنا املطلوب،  املطلوب وكان عندنا منه تصور لذاته سابق، وطريق موصل إليه، فإذا انتهينا إليه
سابق لذاته وطريق موصل إليه، فإذا انتهينا عرفناه ولو أنا  لسبيل إىل اآلبق وكان عندنا منه تصوركما إذا سلكنا ا

إىل  مث إذا انضم. كل من يكون على تلك العالمة فهو آبقنا: البتة، ولكن تصورنا له عالمة  كنا مل نشاهد اآلبق
فوجدنا تلك العالمة على  امتحان وتعرف،ذلك علم واقع ال بكسب بل اتفاقا باملشاهدة، أو واقع بكسب وطلب و

واقتناصنا لتلك العالمة يف عبد كحصول الصغرى، . القياس فتكون العالمة كاحلد األوسط يف. عبد، علمنا أنه آبقنا
 وهذا اآلبق. العالمة فهو آبقنا، كحصول الكربى قدميا عندنا، ووجدان اآلبق كالنتيجة وعلمنا بأن كل من به تلك

التصور، جمهوال من جهة  ن معلوما لنا من كل وجه، وإال ما كنا نطلبه؛ بل كان معلوما لنا من جهةأيضاً مل يك
فإذا علمناه وظفرنا به حدث لنا بالطلب علم . معلوم فنحن نطلبه من جهة ما هو جمهول ال من جهة ما هو. املكان

 . إليه، والثاين وقوع احلس عليهأحدمها السبيل وسلوكها: سببني للعلم  وإمنا حدث باجتماع. به مل يكن

نظري السبب  أحدمها شيء متقدم عندنا وهو أن كل ب أ وهو: املطلوبات اهولة تعرف باجتماع شيئني  كذلك
باحلس، وهو نظري السبب الثاين يف مثال  وهو معرفتنا أن ج ب: والثاين أمر واقع يف احلال . األول يف مثال اآلبق

وليس ما . اآلبق، فكذلك السببان هاهنا موجبان إلدراك املطلوب هناك موجبان إلدراكوكما أن السببني . اآلبق
مبسلّم، بل كل ما جهل من كل وجه فهو الذي " مل يعلم من كل وجه فال يعلم إذا أصيب أن كل ما:"صادر عليه 

. لقوة وهو كالعالمة لهبا وأما إذا كان قد علم أمر مضى العلم به فذلك علم باجلزء املطلوب. يعلم إذا أصيب ال

 .يقترن به ذلك املخرج إىل الفعل حيصل املطلوب فكما. وإمنا حيتاج إىل اقتران شيء به خيرجه إىل الفعل

والتعلم الذهين، وأن ذلك إمنا حيصل بعلم سابق؛ فيجب أن تكون عندنا مبادئ  فإذا قد تقرر أنه كيف يكون التعليم
بتعليم وتعلم؛ لذهب  ولو أنه كان كل تعليم وتعلم سابق؛ مث كان كل علمللتصور، ومبادئ أوىل للتصديق،  أوىل

يكون عندنا أمور مصدق ا بال واسطة؛ وأمور متصورة  بل ال حمالة أن. األمر إىل غري النهاية؛ فلم يكن تعليم وتعلم
 .األوىل للتصديق والتصور بال واسطة؛ وأن تكون هي املبادئ

   
 .لنشغل أوال مببادئ التصديق اليقيينمببادئ التصديق؛ و ولنبدأ
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  الفصل السابع

 يف الربهان املطلق

  "ِلم"ويف قسميه اللذين أحدمها برهان 

فقد يقال علم مكتسب للتصور الواقع : ونفصل أوال وجوه العلم املكتسب  ويسمى دليال" إن"واآلخر برهان 
أن كل كذا كذا   لكل تصديق حق وقع من قياس منتجواملصادرات واألوضاع اليت تفتتح ا العلوم؛ ويقال باحلدود

بوقع التصديق بأن كذا كذا؛ ويوقع  وهو كل تصديق حق وقع من قياس: أو ليس كذا؛ ويقال ملا أخص من هذا 
ألن النتائج املطلقة يعلم إا كذا وال : أن بني التصديقني فرقانا  ومعلوم. أيضاً تصديقا بأنه ال ميكن أن ال يكون كذا

الذات  التصديق بإا ال ميكن أال تكون كذا إال إذا أخذنا املطلق عاما للضروري ما دام ن معهايكو
بأحد الوجهني، مث علم  موجودة؛وللضروري ما دام املوضوع موجودا على ما وضع به؛ وللموجود غري الضروري

قني هو الذي يعتقد فيه أن كذا هو باحلقيقة ي فالعلم الذي. وجه الضرورة بعد علم وجه اإلطالق، وذلك نظر ثان
 .اعتقادا ال ميكن أن يزول كذا؛ ويعتقد أنه ال ميكن أال يكون كذا

به التصديق الثاين أنه يقني فهو يقني غري دائم؛ بل يقني   من غري أن يقترن- فإن قيل للتصديق الواقع إن كذا كذا 
 .وقتا ما

يقيين النتيجة؛ فإنه  ويشبه أال تكون املراد باليقيين أنه. والوقد قيل يف تفسري هذا أق. مؤتلف يقيين فالربهان قياس
هلذا وجه متكلف لو تكُلف جعل إدخال املؤتلف  إذا كان يقيين النتيجة فليس هو نفسه يقينا؛ وإن أمكن أن جيعل

 .قياس يقيين النتيجة بل يكفي أن يقال. فيه حشوا من القول

فاليقينية إذا كانت يف املقدمات . اللفظ أدىن حتريف من يقينيات وأن يفويغلب على ظين أن املراد ذا قياس مؤلف 
وكونه يقيين . وإذا كانت يف النتيجة كان ذلك حاله بالقياس إىل غريه. نفسه كان ذلك حال الربهان من جهة

 .أمر له يف ذاته، فهو أوىل أن يكون مأخوذا يف حده ومعرفا لطبيعته املقدمات

يقينية، وهي اليت تصري  ىف فيه اجلزئيات كلها فإنه ذا القياس أيضاً إن كانت القضايا اجلزئيةالذي تستو واالستقراء
وذلك ألن ذلك االستقراء . الربهان املفيد لآلن وهي يف مجلة. يف القول كربيات وإن كان حقها أن تكون صغريات

إمنا االستقراء اآلخر هو الذي .  هذا احلكمفهو داخل يف. الذي امسه املقسم هو باحلقيقة قياس، وهو القياس الشرطي
ليس كل  وقد علمت أن القياس املقسم كيف هو قياس حقيقي اقتراين، إذ قد علمت أنه. يف هذا احلد ال يدخل

وال يلتفت إىل ما . يف اإلن وليس بربهان فيجب أال يروج عليك أن شيئاً يفيد اليقني. قياس اقتراين إمنا هو من مجلتني
 .بل ذلك االستقراء قياس ما. االقترانية إىل احلملية فقط  ال يعرف من أصناف القياساتيقوله من

 التصديق بأن كذا كذا وال يعطى العلة يف وجود كذا كذا كما أعطى العلة يف التصديق فهو وإذا كان القياس يعطى

كما هو علة للتصديق  ط فيهوإذا كان يعطى العلة يف األمرين مجيعا حىت يكون احلد األوس. إن"  أ93"برهان 
فهذا . األكرب لألصغر أو سلبه يف نفس الوجود بوجود األكرب لألصغر أو سلبه عنه يف البيان، كذلك هو علة لوجود
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 .الربهان يسمى برهان مل
   

معلوال له، بل  اإلن فقد يتفق فيه أن يكون احلد الوسط يف الوجود ال علة لوجود األكرب يف األصغر وال وبرهان
وقد يتفق أن . ذلك مما هو معه يف الطبع معا أمرا مضايقا له أو مساويا له يف النسبة إىل علته، عارضا معه أو غري

. فاألول يسمى برهان اإلن على اإلطالق، والثاين يسمى دليال. األصغر يكون يف الوجود معلوال بوجود الكرب يف

عليه  بيض خائر يف علته احلادة، وكل من يعرض له ذلك خيفاملطلق أن هذا احملموم قد عرض له أ مثال برهان اإلن
والسرسام معا معلوالن لعلة  وأنت تعلم أن البول األبيض. السرسام مث ينتج أن هذا احملموم خياف عليه الرسام

. وليس وال واحد منها بعلة وال معلول لآلخر. واندفاعها حنوه واحدة وهي حركة األخالط احلادة إىل ناحية الرأس

يتشكل  أو نقول إن القمر. احملموم تنوب حماه غبا، وكل من ناب محاه غبا من عفونة الصفراء هذا: ومثال الدليل 
وما . يتراجع على تلك النسبة أي يكون أوال هالال مث نصف قرص مث بدرا، مث: بشكل كذا وكذا عند االستنارة 

القمر ينكسف انكسافه، وإذا انكسف القمر انكسافه فقد  أو نقول إن. قَِبلَ الضوء هكذا فهو كرى، فالقمر كرى
فجميع هذا يبين العلة . هذه اخلشبة حمترقة وكل حمترق فقد مسته النار: نقول  أو. حالت األرض بينه وبني الشمس

 .املعلول ويسمى دليال، وهذا ظاهر ال نطول بيانه من

 إن هذا اإلنسان عفنت فيه الصفراء الحتقاا وانسداد:  فمثل أن نقول -برهان مل   أعين-واما الربهان املطلق 

القمر كرى، وكل كرى فإن  : أو نقول. املسام، وكل من عرض له فهو حيم غبا، نائبة أو الزمة تشتد يف الثالث
إن القمر وقع يف مقابلة الشمس واألرض متوسطة  أو نقول. استفادته النور من املقابل يكون على شكل كذا وكذا

إن هذه اخلشبة باشرا النار، وكل خشبة باشرا النار : أو نقول . انكسف ضوءها عنه، وكل ما كان كذلكتستر 
األسباب  وأما أصناف. هذا كله مما يعطى التصديق باملطلوب ويعطى علة وجود املطلوب يف نفسه معا فإن. حتترق

إن مجيع ما هو سبب : فنقول  وأما اآلن. وكيف ميكن أن تؤخذ حدودا وسطى فسنفصلها التفصيل املستقصى بعد
لوجوده لألصغر، أوال يكون سببا لوجود احلد األكرب يف  لوجود إما أن يكون سببا لنفس احلد األكرب مع كونه سببا

ومعلولة هلا . مثال األول أن محى الغب معلولة لعفونة الصفراء على اإلطالق .نفسه، ولكن لوجوده لألصغر فقط
فاإلنسان علة لوجود  .ومثال الثاين أن احليوان حممول على زيد بتوسط محله على اإلنسان.  لزيدوجودها أيضاً يف

. فاحليوان حممول كذلك على زيد. حممول على زيد واإلنسان.  ألن احليوان حممول أوال على اإلنسان-زيد حيوانا 

. لإلنسان علة يف وجود اإلنسان جسمافاحليوان وجوده . مث على اإلنسان وكذلك اجلسم حممول أوال على احليوان

لوجود معىن  اإلطالق فليس اإلنسان وحده علة لوجود احليوان على اإلطالق، وال احليوان وحده علة فأما على
اإلنسانية لزيد، فإنه ما مل يصر حيوانا مل  بل احليوانية علة لوجود: فإن سنح لقائل أن يقول . اجلسم على اإلطالق

اجلنس هو أوال للنوع أو للجنس؟ فليكن اجلواب عن ذلك فرضا له  ك حل الشك يف أن فصلوكذل: يصر إنسانا 
 إن اجلنس علة للنوع يف محل فصل اجلنس عليه، كما هو علة له يف محل جنس: واآلن فنقول  علينا ودينا نقضيه؛

    : ونبني حتقيق ذلك من حل الشك املذكور بعد، ونقول. اجلنس عليه

ولكن . علة له علة للحد األكرب فإنه يكون صاحلا ألن يكون حدا أوسط له، وإن مل يكن بينا أنهيكون  إن كل شيء
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وإذا تبني حبجة، بان باعتبار . به اليقني التام فإىل أن يبني ذلك فال يكتسب. بعد" برهان ملَ"ال يكون القياس املؤلف 
 وهو الذي يبني أن السبب -ل باحلد األوسط اآلخر بذلك احلد األوسط وحده، ب أو حجة، فيكون اليقني إمنا يتم ال

بالذات، بل هو باحلقيقة  فكثريا ما يكون السبب املعطى أوال ليس سببا قريبا، أو ليس سببا وحده. بالفعل سبب
مل خيل ذلك من أحد : مل حساس حيوان : قلنا  فإذا. فإنه علة بوجه ما للحيوان: وهذا مثل احلساس . جزء سبب

السم احلساس حىت ال يكون احليوان إال نفس الشيء ذي احلس، فيكون  ا أن جيعل اسم احليوان مرادفاإم: وجهني 
معىن احلساس  واألكرب امسني مترادفني، وال يكون أحدمها أوىل بأن يكون علة لآلخر، وإما أن يكون حينئذ األوسط

ما علمت، حىت يكون احليوان  وعلىيدل على شيء ومعىن احليوان على شيء أكمل معىن منه على ما هو احلق 
وأنت تعلم أن نفس كونه ذا حس . حساسة متحركة ليس شيئا ذا حس فقط، بل جسما ذا نفس غاذية نامية مولدة

وقد علمت أن الفرق بني . مولدة حساسة، وإن كان هذا ال خيلو عنه ليس نفس كونه جسما ذا نفس غاذية نامية
  من وضعك شيئا ذا حس من غري وسط وال حجة أن تعلم أنه جيب أن يكونفليس أيضاً يلزم املعنيني؛ ومع ذلك

شيء من ذلك، مل  فإنك لو فرضت أن ها هنا جسما له حس وال. جسما ذا نفس متغذية نامية مولدة وغري ذلك
د له وليس اليقني يصري يقينا مبطابقة الوجو نعم، قد تستنكره وجتد الوجود خيالفه،. ميتنع عليك تصوره بالبديهة
وكل ما جوزت وجوده فليس . البديهة وجوده فإنك جتوز وجوده ال، بل ما تنكر. وباالستقراء كما قد علمت

 .مقابلة يقينا لك

مرادفا له، بل   وال تعين باحليوان احلساس نفسه حىت يكون امسا-كان كذلك فليس قولك كل حساس حيوان  وإذا
علة، إال أنه علة ليس وحده على، بل هو  يقنا به، مع أن احلساس أمر مت-جتعله أمرا له خصوصية مفهوم حققناه 

مرادفا " احلساس"فأما إذا أخذت . هذا وال يلتفت إىل ما يقال فيجب أن يعتقد. أي جزء العلة: إحدى العلل 
 .األوسط امسا مرادفا السم األكرب، فما شيئا للحيوان فقد جعلت احلد

. ب أن تكون علة كاملة وعلة واضحة، مث تعترب االعتبارات اليت أعطيناهاجي فإذن علة الكربى اليت حنن يف ذكرها

. يف األصغر ورمبا كان األوسط يف الوجود معلول األكرب باحلقيقة، لكنه ليس معلول وجود األكرب : ونعود فنقول

تنع أن تكون العلة أوال فإنه ال مي. املعلول بل إنه وإن كان باحلقيقة معلوال لألكرب فإنه يكون علة لوجود العلة يف
هلا، مث تكون العلة بتوسط ذلك املعلول ملعلول آخر، فتكون هذه  موجودة لشيء فيكون ذلك الشيء معلوال

وأن  ،"وجود نقول"الوجود لألكرب، لكنها علة لوجود علة يف معلول آخر وليس سواء أن نقول  الواسطة معلولة يف
علة لوجود هذا الشيء يف   أن نقول هذا معلول الشيء، مث نقول لكنهوال يتناقض". وجود الشيء يف الشيء"نقول 

تصري علة حلصول طبيعتها عند الشيء الذي حصلت عنده  فإن حركة النار مثال ملولة لطبيعتها، مث قد: معلول آخر 
اإلحراق حدا أوسط دون نفس طبيعة النار، فإن نفس طبيعة النار ال تكون علة  ولذلك هي اليت جتعل. ففعلت فيه

 .بتوسط معلول هو مماستها للمحترق أو حركتها إليه مثال بذاا إال

فأما العلة . األكرب مطلقا، فهو علة ال لوجوده مطلقا، لكن لوجوده يف موضوع ما فالشيء الذي هو علة لوجود
 .الوجه الذي قلنا األكرب يف األصغر فليس جيب أن تكون ال حمالة علة لألكرب، بل رمبا كان معلوال له على لوجود
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وجد له، وإذا  جيب من قولكم أن يكون ما هو علة لوجود الشيء فهو علة يف وجوده ملا: لقائل أن يقول  وليس
فلم : فكان علة له يف وجوده لألصغر  كان كذلك، فمىت كان األكرب علة لوجود األوسط، كان علة له حيث كان،

فإن اجلواب عن ذلك أنه . وحمال أن يكون املعلول علة علته. له علواليكن هو علة لوجود األكرب يف األصغر، بل م
واألكرب لكل واحد منهما ذات ولكل واحدة من الذاتني كون يف شيء؛ فيكون األكرب من  جيوز أن يكون األوسط

. تهغري اعتبار ذا هو ذاته علة لألوسط من حيث هو ذاته، ويكون لكل واحد منهما اعتبار كونه يف شيء هو حيث

فال شك يف أن األكرب علة لوجوده يف  فإنه كان ذات األوسط ال تتحقق موجودة إال أن تكون يف ذلك األصغر،
وجيوز أن يكون األكرب علة . أن يكون شيء آخر علة لذلك وأما إن كان ذلك أمرا ال يلزمه، فيجوز. األصغر
 أال يكون وجود األكرب لألصغر من فيجوز. األكرب شيء، وجوده لألصغر شيء وكيف كان، فإن ذات. لذلك
وجوده  الالزمة لألكرب؛ فيكون األكرب هو علة لألوسط من حيث ذات األوسط؛ أو علة له من حيث األمور

ويكون املعلول  هو موجود لألصغر؛"  ب93"لألصغر؛ ويكون ذلك من األكرب من حيث ذاته ليس من حيث 
 .املثال الذي أوردناه هذا املعىن يف مثلوتأمل . كونه لألصغر؛ فال تنقلب العلة معلوال

بعد أن علمت أن كون " مل"األصغر فهذا برهان  فإذا كان احلد األوسط علة لوجود األكرب يف: هذا، ونقول 
وأما إذا كان . أن يصلح وضعه حدا أوسط ما مل يستكمل شرائط عليته األوسط علة بوجه ما لألكرب ليس كافيا يف

". إن" فهو الذي يكون الربهان من مثله: كرب يف وجوده لألصغر حىت يكون ذلك علته فيه لأل احلد األوسط معلوال

 .فيجب أن تعرف هذا الفصل على هذه الصورة فتتخلص من كثري من الشبهات

  الفصل الثامن

 يف أن العلم اليقيين بكل ما له سبب من جهة سببه

    من ذلك ومراعاة نسب حدود الربهان

معني يكونان  ان حلمل حممول على موضوع دائما، أو سلبه عنه دائما، أو حلمله و سلبه يف وقتإذا ك : مث نقول
وذات احملمول واملوضوع ليس . النسبة فيه بالضرورة علة لتلك العلة، صارت النسبة بني املوضوع واحملمول تلك

 الوجه الذي به صار حكم ما بينهما وإذا عِلما من غري. باإلمكان تلك النسبة بالوجوب بل- لوال تلك العلة-هلما
هو أن يعلم  وذلك: النسبة، فقد علما من جهة غري اجلهة اليت ا ال ميكن أال يكَونا بتلك احلال ضروريا على تلك

املذكورين ؛ وللمحمول إىل  ألن كل نسبة للموضوع إىل احملمول: احلكم بوجه غري وجه السبب الذي يوجبه 
فيكون قد . العلة، فهي واقعة من اجلهة إمكان ال وجوب ض واقعة ال من اجلهة اليت توجبهااملوضوع املذكورين تفَر

فإن قاس إنسان . ال ميكن أال يكون كذا ؛ إذ ال يعلم ما به ال ميكن أال يكون كذا علم أن كذا كذا، ومل يعلم أنه
سرسام ، وأنتج،  حادة فهو يعرض لهإن فالنا به بياض البول يف محى حادة، وكل من به بياض بول يف محى  : فقال

إنسان ضحاك، وكل ضحاك ناطق، فال جيب  إن كل: وكذلك لو قال قائل . مل يكن له مبا أنتج علم يقيىن أو يعلم
 أي قوة -وذلك ألن الضحك : جيوز أن يصدق بإمكان نقيض هذا من هذا أن يتيقن أن كل إنسان ناطق، حبيث ال
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 النطق ، فما مل يعلم وجوب قوة املنطق أوال للناس ، ووجوب إتباع قوة الضحك لقوة ملا كانت معلومة-الضحكية 
ذلك يف احلس ،  النطق ، مل جيب أن يتيقن أنه ال ميكن أن يوجد إنسان ليست له قوة الضحك إال أن يوجد لقوة

 يشك يف هذا فيتوهم فيمكن إذا ترك العادة أن وأما العقل. واحلس ال مينع اخلالف فيما مل حيس أو يوجد بالتجربة
أو يتومهه زائال، إذ ليس مبقوم ملاهية اإلنسان أو بيّن الوجود له ؛ إال  أنه ليس لإلنسان قوة ضحك دائما وللجميع،

ملاهية اإلنسان أو   أو يتومهه زائال، إذ ليس مبقوم-تيقنه بوجوب كون اإلنسان ناطقا يوجب كونه ضاحكا أن يكون
 إن أوجب ومل حيتج إىل -يوجب كونه ضاحكا  يكون تيقنه بوجوب كون اإلنسان ناطقابيّن الوجود له ؛ إال أن 

فإن فرضنا أنه ليس يعرف أن اإلنسان . فاستحال أن يعود وتبني به العلة وحينئذ يكون قد عرف وجوبه بعلته. زيادة
فكيف   كل ضحاك ناطقوإن كان بينا مثال أن. ال يتبني له أن اإلنسان ضحاك ومن طريق الناطق ناطق؛ فحينئذ

وإن كان . مل يكن لطلبه عليه وجه يصري من ذلك بينا أن اإلنسان ناطق؟ وباجلملة إذا كان معلوما أن اإلنسان ناطق
فإذن من اجلائز حينئذ أن يتوهم أنه ليس كل . أن تطلب مما يطلب وجيهل، فالصغرى يف هذا القياس جمهولة جيب

منه جائز الزوال؛ إذ كان إمنا اكتسب من جهة اعتبار أن كل إنسان املكتسب  فيكون العلم. إنسان بضاحك
للضحك،  علم من الوجه الذي صار الضحك واجبا؛ وهو أن أعطيت العلة املوجبة يف نفس األمر فإن. ضاحك

فاقتناصه ذلك بتوسط الضحك  .فيكون عرف أوال أن كل إنسان ناطق. فيجب ضرورة أن يكون ذلك قوة النطق
أسود بوجه من االستقراء والتجربة؛ وإمنا ميكننا أن  فإنا إمنا نقول كل غراب. حال السواد للغرابوكذلك . فضل

 .مزاجا ذاتيا من شأنه أن يسود دائما ما يطهر عليه من الريش نتيقن بذلك إذا عرفنا أن للغراب
   

بسبب بل لذاته لكنه   لألصغر الفإن كان األكرب. الشيء أو احلال إذا كان له سبب مل يتيقن إال من سببه فبني أن
لألصغر؛ مث األكرب بين الوجود لألوسط؛ فينعقد  ليس بني الوجود له؛ واألوسط كذلك لألصغر إال أنه بين الوجود

: وإمنا كان يقينا ألن املقدمتني كليتان واجبتان ليس فيهما شك . برهان مل برهان يقيين؛ ويكون برهان إن ليس

بل  قياس الذي ألكربه سبب يصل بأصغره، كان حني مل يعلم من السبب الذي به جيب؛كان يف ال والشك الذي
فكان بدل السبب الذات؛  وأما هاهنا. فإن كل ذي سبب فإمنا حيب بسببه. أُخذ من جهة هو ا ال جيب بل ميكن

ولكنه مل . جهل جهلله لذاته ال بسبب؛ حىت إن  وكان األكرب لألصغر لذاته ولكن كان خفيا، وكان األوسط أيضاً
إذ مل يكن األكرب للموصوفات باألوسط : بوجوا، والكربى أيضاً كذلك  فقد علمت املقدمة الصغرى. يكن خفيا

 هو أن لقائل أن يقول كيف تكون الذات: والذي يبقى هاهنا شيء واحد : لسبب جيهل جلهله  إال لذاا؛ ال

أن يقتضي أحدمها لذاته  يف يقتضي ب األوسط، أ األكرب اللهم إالمثال األصغر ك: الواحدة تقتضي لذاا شيئني 
 ال حبسب البيان فقط، بل - فحينئذ يكون ب على أ  .أوال؛ ويقتضي الثاين ال لذاته بل يتوسط ذلك األول بينهما

حيث هو منطقي جيب أن يأخذ أن هذا ممكن يف مواد هذهصفتها؛ وال  فاجلواب أن املنطقي من. وحبسب الوجود
 وأما هل هلذه املواد إمكان أم ال؛ وهل هذا الشك صحيح فيها أم ال؛فليس هو بعلم. هلا ميكن يف مواد خمالفة

وهناك يتبني أنه جيوز . املوجودات منطقي؛ بل البحث عن أمثال هذه للفلسفة األوىل؛ فإنه متعلق بالبحث عن أحوال
اطة لواحق كثرية تلحق معا ليس بعضها قبل بعض؛ وأن البس أن يكون للذات الواحدة من الذوات اليت ليست بغاية
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. تشبه هذا من جهة تركيب معنوي فيها، إذ ال تكون بساطتها بساطة مطلقة يف بعض الذوات البسيطة أحواال

 .املوجودات هذه صورا وأكثر

ي اليقني الدائم، بل دائما؛ وأما فيما له سبب فال يعط فقد حتصل من هذا أن برهان اإلن قد يعطي يف مواضع يقينا
 نقول إن الرياضي ال يقني له يف كثري من األمور املنسوبة إىل اهليئة ألنه يأخذها من ومن هذه اجلهة. فيما ال سبب له

غري مستوية يف  كذلك صنيعه حني يستخرج مثال أوج الشمس من جهة أن حركة الشمس. جهة ما وجدت بالرصد
العلة يف شيء من هذا وإمنا يعطيها  ا لألوج وسرعتها للحضيض، وال يعطىفبطؤه. أجزاء فلك الربوج سرعة وبطئا

 .الطبيعي
   

- قائل إنا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن هلا صانعا؛ ومل ميكن أن يزول عنها هذا التصديق فإن قال وهو استدالل من  
. ور وكل مصور فله مصورهذا البيت مص إما جزئي كقولك: املعلول على العلة؛ فاجلواب أن هذا على وجهني 

هو أن هذا : فأما القياس األول . وكل مؤلف فله مؤلف وإما كلى كقولك كل جسم مؤلف من هيويل وصورة؛
اليقني الدائم ألن هذا البيت مما يفسد فيزول االعتقاد الذي كان إمنا يصح مع  البيت له مصور، فليس مما يقع به

أن كل جسم مؤلف من  هو: وأما املثال اآلخر . ا يف اليقني الدائم الكلىوكالمن. واليقني الدائم ال يزول .وجوده
وصورة إما أمر ذايت للجسم به يتقوم؛  هيويل وصورة، وكل مؤلف فله مؤلف؛ فإن كون اجلسم مؤلفا من هيويل

قوم عليه لذاته وال سبب له يف ذلك، فيجوز ن يكون من قبيل ما ي فإن كان عرضا الزما ما يلزمه. وإما عرض الزم
فالكالم  وإن كان عرضا الزما ليس يلزمه لذاته بل لواسطة،. فلنترك ذلك إىل أن تستربأ حاله .برهان اإلن باليقني

ذاتيا أو كان من اللوازم اليت تلزم ال  وإن كان. فيه كالكالم يف املطلوب به؛ فال يكون ما ينتج عنه يقينا بسببه
". أن له مؤلفا"ال " املؤلف"فليس احملمول العلة، ألن العلة هي " املؤلف" ال" أن له مؤلفا"بسبب؛ فاحملمول عليه 

فإنك تقول إن " املؤلف" فهذا هو حممول على األوسط الذي هو". إن له مؤلفا"هو احلد األكرب بل " املؤلف" وليس
املؤلف هو أوال مث ذو . نقول إن املؤلف مؤلف وال. املؤلف يوصف بأن له مؤلفا كما يقال لإلنسان إنه حيوان

وإذا كان ذو املؤلف . أو تابعا الزما"  أ94"كان مقوما للمؤلف يف  للمؤلف، مث للمؤلف من هيويل وصورة، سواء
 فيكون اليقني. أوال للمؤلف، فهو ملا حتت املؤلف بسبب املؤلف على ما عرفت فيما سلف يف نفس الوجود هو

- للجسم، وإن كان جزء من ذي املؤلفحاصال بعلة ويكون املؤلف علة لوجود ذي املؤلف   علة -وهو املؤلف  
ال جيوز أن يكون علة لألوسط؛ عسى أن يكون  فقد بانَ أن احلد األكرب يف الشيء املتيقن اليقني احلقيقي. للمؤلف

 فإن ذا: فإن املؤلف شيء وذو املؤلف شيء آخر : غري اعتبار الكل  واعتبار اجلزء.فيه جزء هو علة للحد األوسط

إنه  لكن لقائل أن يقول. حممول على املؤلف؛ وأما املؤلف فمحال أن يكون حمموال على املؤلف املؤلف هو بعينه
مبعلول له، بل هو أمر مقارن له،  جيوز أن يكون احلد األكرب غري مقول لألوسط؛ بل هو أمر الزم له ومع ذلك ليس

كيف ميكننا أن .  يشتركان فيها مثل احلال بني األخ واألخواحدة وكالمها معا يف الوجود، ولكليهما علة يف الوجود
 . لزوم عن علة؟ ومع ذلك فإنه يقيين ال شك فيه- إذ جعلناه حدا أوسط -األخ عن األخ  نقول إن لزوم وجود

وليس ذلك عن . البتة وكذلك إذا علمنا أن هذا العدد ليس بزوج علمنا بتوسطه أنه فرد علما باليقني ال يزول
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كونه فردا هو أمر يف نفسه علة لكونه ليس  فإنه ليس أنه ليس بزوج علة كونه فردا؛ بل األوىل أن يكون: علة 
أما إذا كان هاهنا : فيجب أن ننظر يف هذه وحنلها فنقول . غريه بزوج، وهو أمر خارج عن ذاته، إذ هو باعتبار

اآلخر، بل  ا بشيء آخر، فإنه ليس أحدمها حيبمتعلقا بطبيعة اآلخر، بل تعلق أحدمها أو كالمه أمران ليس أحدمها
علم من جهة العلة؛ فإن كان اآلخر  وأما إذا كان أحدمها. وإذا كان كذلك فليس أحدمها يتيقن باآلخر. مع اآلخر

وأما إن كان . يفيد يقينا بذاته؛ إذ قد حصل ذلك من جهة العلة علم أيضاً من جهة العلة فتوسيط األمر اآلخر ال
اإلضافة؛  العلة واآلخر جمهول مل يعلم بعلمه، مث من شأنه أن يعلم به اآلخر، فليس بينهما حال لم من جهةأحدمها يع

األخ واألخ إذ كان أحدمها أعرف  وإذا مل يكن كذلك مل يكن هذا جاريا جمرى. فإن املضافني حيضران الذهن معا
و كانت العلة املوجبة لألوسط توجب ذلك فل. لألوسط لألصغر من اآلخر؛ لكن اآلخر الذي هو األكرب معروف

 وليس هو باعتباره -فإنه إن كان يف ذاته حبيث جيب لألصغر باألوسط . األوسط أيضاً لألصغر، مل يفتقر إىل
باألوسط  وإن كان اعتباره.  فلألوسط مدخل يف عليته، وفُرض ال كذلك-وحده يف حد اإلمكان له  باألوسط

 .يقع يقني  فال جيب من جهة األوسط أن- ليس بوجوب -األصغر اعتبار شيء له إمكان بعد يف 
   

له أخا؛  وذلك ألن نفس علمك أن زيدا أخ هو علمك بأن. توسط املضاف أمر قليل اجلدوى يف العلوم واعلم أن
فإن مل يكن كذلك، بل . الصغرى فال تكون النتيجة فيه شيئا أعرف من املقدمة. أو يستعمل على علمك بذلك

وأمثال هذه األشياء األوىل أال تسمى قياسات . زيد أخ يتبني أن له أخا؛ فما تصورت نفس قولك جيهل إىل أنحبيث 
 .براهني فضال عن أن تكون

 إما أن يقول ذلك -ليس له حد الزوجية   أي-لكنه ليس بزوج : إذا استثىن فقال : أما االستثناء املذكور فال خيلو 
فيكون العلم ذه املقدمة غري يقيين؛ فال تكون النتيجة بأنه فرد من  يكون ليس بزوج،ملقدمة غري موجبة لذاا أن 

فقدان حد   وال علة لذلك إال- وإما أن يكون علم بذلك للعلة املوجبة ألنه ليس بزوج . يقينية جهة هذا البيان
ألنه : قياس مما ال فائدة فيه هذا ال  فيكون-الزوج؛ وليس ميكن أن يفقد حد الزوج إال بأن يؤجد أوال حد الفرد 

 .القياس االستثنائي ما ينتج ما يعلم بعد االستثناء وإمنا يفيد من. ينتج ما قد علم قبل االستثناء

وهذه كلها بأمور . برهان اإلن ألنه يبني صدق شيء بكذب نقيضه إلجيابه احملال وأما قياس اخللف فإمنا يفيد
 .ستقيم فيكون منه ما يف قوته أن يكون برهانالكنه يف قوته أن يعود إىل امل .خارجة

األكرب يف األصغر  هذا كله جيب أن يعلم أنه ال يكفي يف اليقني التام الدائم أن يكون األوسط علة لوجود وبعد
على هذا القدر إمنا أوردت على سبيل املساحمة؛  فقط؛ وأن يعلم أن أكثر األمثلة املوردة يف التعليم األول املقتصرة

وتلك ألنه . الرطوبة؛ واالنتشار؛ وحال القمر وستر األرض والكسوف  حال الشجر؛ وعرض ورقه؛ وجفافمثل
فيكون  فإن كان علة. دائم الوجود لألصغر، فإنه ال جيب أن يدوم ما يوجبه وما هو علة له إذا كان األوسط ليس

 .ما يفيده من اليقني إمنا يفيده وقتا ما

جيوز أن يكون األصغر علة لألوسط : األصغر من األوسط يف الرباهني؟ فنقول   حالفكيف يكون: ولقائل أن يقول 
علة ال لألصغر يف ذاته،  لكن األوسط. لذاا بال توسط علة اقتضاء النوع خلواصه املنبعثة عنه انبعاثا أوليا تقتضيه
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، إذا جعلناه "ة لقائمتنيزوايا املثلث مساوي كون"بل يف بعض أحكامه وخواصه اليت هي تابعة لألوسط، مثل 
 كون زوايا املثلث نصف زوايا" وليكن املثلث، وليكن األكرب -األصغر  األوسط وفرضنا أنه كذلك بالقياس إىل

 ."املربع

وأما . علة حلكم يقارن األصغر وجيوز أن يكون األصغر من خواص األوسط اليت يقتضيها األوسط؛ مث األوسط
وأما قياس . علة تقتضي اآلخر، فقد علمت الوجه فيه زمني لشيء وليس أحدمهاكيف يكون األكرب واألصغر معا ال

 .علمت األكرب من األوسط فما

جنعلها كربى قياس ما، فكيف يكون  ولكن لقائل أن يقول إنه إذا ثبت حكم على األصغر فصحت النتيجة فأردنا أن
د صار األكرب بينا له بعلة؛ فقد صارت تلك العلة صار أوسط وق ذلك القياس يف إفادة اليقني؟ فنقول إن األصغر إذا

 باألصغر؛ فقد صارت علة أيضاً لألصغر الثاين؛ إال أا علة لألصغر الثاين بواسطة؛ بعينها علة لكل ما يوصف

 .ولألول بغري واسطة

كون إمنا يبين ما بلهو برهان مل وإن يفعل ذلك بعد أن ي وليس برهان اللم هو الذي يعطي العلة القريبة بالفعل فقط؛
احلد  والذي سنقوله من أن الربهان إذا أعطى العلة البعيدة من. ينحل البيان فيه إىل العلل يبين بالعلة واليقني، وكان

األكرب أ ؛ لكن ب ليس علة  األكرب مل يكن برهان مل، فهو أن يكون مثال احلد األصغر ج واحلد األوسط ب واحلد
أعطينا أن ب أ مل خيل إما أن يكون يقينا لنا أن ب أ ومقبوال  وإذا. علة لذلك ألجل أنه دقريبة لكون ج أ ؛ إمنا هو 

من  وإن مقبوال ال. مل يكن مقبوال مل يكن هذا القياس برهانا، فضال عن أن يكون برهان إن فإن. عندنا، أو ال يكون
فأما إذا . متيقن يقينا دائما تاما نه ب غريجهة د مل يكن يقينا بأن كل ب أ يقينا تاما، وكان إنتاجنا أن كل ج أ أل

 .تأخر ذلك، فإن الربهان حينئذ ال يكون برهان إن جمردا كان قد تقدم العلم بأن كل ب أ ألجل أن د أ ، أو

  الفصل التاسع

 يف كيفية تعرف ما ليس حملموله سبب يف موضوعه

  ويف االستقراء وموجبه، والتجربة وموجبها

   
النسبة بينهما  ل فيقول إنه إذا مل يكن بني احملمول واملوضوع سبب يف نفس الوجود، فكيف تبنيأن يسأ مث لسائل

اليقني من جهة أن نسبة احملمول إىل املوضوع،  إذا كان ذلك بينا بنفسه ال حيتاج إىل بيان، ويثبت فيه: ببيان؟ فنقول 
. ا من حيث وجبت، فالعلم احلاصل يقيينوقد علمت املواصلة ووجو .فذات املوضوع جيب مواصلتها للمحمول

ليس بسبب، مل  ألنا إذا جعلنا املتوسط ما: بنفسه، فال ميكن البتة أن يقع به علم يقيين غري زائل  وإن مل يكن بينا
. سببا، وهذا حمال إذا فرضنا أنه ال سبب وإن جعلناه ما هو سبب فقد وسطنا. يكن أن يطلب به هذا العلم اليقيين

إال أنه ال خيلو، إذا بني باالستقراء، من . أو يكون بياا باالستقراء تكون أمثال هذه بينة بنفسها كلها،فيشبه أن 
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إذ إمنا يتبني  وذلك ألنه إما أن يكون وجود نسبة احملمول إىل جزئيات املوضوع بينا بنفسه بال سبب، : أحد أمرين
فإن كان بينا بنفسه . املوضوع يف نفسه بسبب  إىل جزئياتاالستقراء ا النوع، وإما أن يكون وجود نسبة احملمول

باحلس فقط، وذلك ال يوجب الدوام وال رفع أمر جائز الزوال، فال يكون  يف كل واحد منها، فإما أن يكون البيان
مبعىن ذاتيا  وإما أن يكون بالعقل وهذا القسم غري جائز، ألن هذا احملمول ال جيوز أن يكون. يقني من تلك املقدمات

وإما أن يكون . بل وجوده ملا هو ذايت له بني فإنا سنبني بعد أن الذايت مبعىن املقوم غري مطلوب يف احلقيقة،: املقزم 
 فيكون -الالزمة لكلى يقال على اجلزئيات إذا صح محله على الكل   وال شك أنه يكون من األعراض- عرضيا 

 وإذا كان كذلك. ئيات، فإن العرض الذي هذه صفته، هذا شأنهمن املعاين الذاتية للجز هذا العرض الزما لشيء

- على كل جزئي ألجل معىن موجود له ولغريه من الذاتيات، فيكون ذلك"  ب94"كان محله   سببا - أي الذايت  
جهة ذلك السبب، مل يكن ذلك بعلم  وإذا علم من. عاما لوجود هذا العرض يف اجلزئيات، وفرضناه بال سبب

يكون عرضا للمعىن العام حىت يصح أن يكون مطلوبا، لكنه  ويستحيل أن. قني، فضال عن بين بنفسهضروري وال ي
فإن الذايت جلميع اجلزئيات ال يصح أن يكون عرضيا للمعىن الكلى : إىل آخرها  ذايت لكل واحد من اجلزئيات

فإذا مل يكن  .سلبه أو إجيابههلا، ألنه ليس مثة شيء من موضوعات ذلك الكلى يعرض له ذلك احلمل ب املساوي
فقد بان أن نسبة . مع اإلنسان عارضا لشيء منها، فكيف يكون عارضا لكلها؟ وعارض طبيعة الكلى عارض نوع

فقد بطل إذن . أن تبني يف كل واحد من اجلزئيات بسببه احملمول يف مثل ما كالمنا فيه تكون عرضية عامة، وحتتاج
 .بنفسه تصديقا مبا ال واسطة له تصديقا يقينيا، وأن يكون ذلك بينا يف اجلزئيات أن يكون استقراء جزئيات سببا يف

يبني بيان، فذلك البيان إما أن يكون  وأما إن كان حال احملمول عند جزئيات املوضوع غري بني بنفسه، بل ميكن أن
ينا اليقني احلقيقي الكلى الذي الذي نقصده، فكيف يوقع ما ليس يق بيانا ال يوجب يف كل واحد منها اليقني احلقيقي

قلنا؛  بيانا بالسبب ليوجب اليقني احلقيقي يف كل واحد منها، فيجب أن تنفق يف السبب كما بعده؟ وإما أن يكون
. فليس أيضاً بنافع يف اجلزئي وإذا كان السبب ال ينفع يف املعىن الكلى. فيكون وجود السبب للمعىن الكلى أوال

وإما أال يكون سبب هناك البتة، فيكون إما بينا بنفسه، . االستقراء افع هو القياس عند ذلك الوإذا نفع يف الكلى الن
 .وإما استقراء آخر، وهذا مما يذهب بال وقوف وذلك مما قد أبطل،

 .إىل موضوعه، فإما بني بنفسه وإما ال يبني البتة بيانا يقينيا بوجه قياسي فقد بان أن ماال سبب لنسبة حممولة

للصفراء، فإنه ملا  والتربة مثل حكمنا أن السقمونيا مسهل. التجربة فإا غري االستقراء، وسنبني ذلك بعد وأما
الذهن أن من شأن السقمونيا إسهال الصفراء  فحكم. تكرر هذا مرارا كثرية، زال عن أن يكون مما يقع باالتفاق

 .للسقمونيا وإسهال الصفراء عرض الزم. وأذعن له
   

السقمونيا ال ميكن أن  هذا مما مل يعرف سببه، فكيف يقع هذا اليقني الذي عندنا من أن: يسأل فيقول  نولسائل أ
أن السقمونيا يعرض له إسهال الصفراء وتبني  يكون صحيح الطبع فال يكون مسهال للصفراء؟ أقول إنه ملا حتقق

فعلم أن ذلك شيء . ق ال يكون دائما أو أكثرياذلك اتفاقا، فأن االتفا ذلك على سبيل التكرار الكثري، علم أم ليس
املعىن،  إذ علم أن اجلسم مبا هو جسم ال يوجب هذا: طبعا، إذ ال يصح أن يكون عنه اختيارا  يوجبه السقمونيا
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البيان أن يف السقمونيا بالطبع، أو  فصح ذا النوع من. فيوجبه بقوة قريبة فيه، أو خاصة له، أو نسبة مقرونة به
إذا كانت صحيحة، وكان املنفعل مستعدا، حصل الفعل  والقوة املسهلة للصفراء. لة مسهلة للصفراءمعه، ع

فإن عرفنا األعظم لألصغر . بالدنا تسهل دائما الصفراء إذا كانت صحيحة فصح أن السقمونيا يف. واالنفعال
- بواسطة األوسط بيان  وجدت كل بيان إمنا هووإذا حللت باقي القياس . الذي هو القوة املسهلة وهو السبب 

بالسبب حصل لنا هذا النوع من  فإذن. بواسطة هي علة لوجود األكرب يف األوسط، وإن مل يكن علة للعلم باألكرب
 .اليقني أيضاً

تفيد اإلنسان علما بأن السقمونيا تسهل الصفراء على وجه خيالف يف إفادته  ما بال التجربة: ولقائل أن يقول 
والتجربة ليست  . االستقراء إما أن يكون مستوفيا لألقسام، وإما أن ال يوقع غري الظن األغلبفإن االستقراء؟

يقينيا؟ مث لو تومهنا أن ال ناس إال يف بالد  ما بال التجربة توقع يف أشياء حكما: مث يعود يتشك فيقول . كذلك
عتقاد بأن كل إنسان أسود؟ وإن مل أسود، فهل يوجب ذلك أن يقع ا السودان، وال يتكرر على احلس إنسان إال

 وإذا أوقعت خطأ وكذبا فقد صارت. يوقع وتكرر ال يوقع؟ وإن أوقعت فقد خطأ وكذبا يوقع، فلم صار تكرر

إن التجربة ليست  : فنقول يف جواب ذلك: التجربة غري موثوق ا وال صاحلة أن تكتسب منها مبادئ الرباهني 
ومع ذلك فليس تفيد علما كليا . به قد ذكرناه لك احلكم فقط، بل القتران قياستفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذ

الشيء الذي تكرر على احلس تلزم طباعه يف الناحية اليت تكرر احلس ا  قياسا مطلقا، بل كليا بشرط، وهو أن هذا
حمالة إىل سبب،  مر حيتاج الفإنه إذا حصل أ. إال أن يكون مانع فيكون كليا ذا الشرط ال كليا مطلقا أمرا دائما،

ذلك األمر هو السبب أو املقترن بالسبب،  فال خيلوا إما أن يكون. مث تكرر مع حدوث أمر، علم أن سببا قد تكرر
املقترن بالطبع بالسبب مل يكن حدوث األمر مع حصوله يف األكثر بل  فإن مل يكن هو السبب أو. أو ال يكون سبب
 .السبب أو املقارن بالطبع للسببيعلم أنه  ال حمالة جيب أن

وإذا اعتربت هذا القانون الذي . احلوادث اليت على هذا السبيل وإىل هذا احلد واعلم أن التجربة ليست تفيد إال يف
وباجلملة فإن  .سهل لك اجلواب عن التشكك املورد حلال الناس السود يف بالد السودان ووالدم السود أعطيناه،

وأما إن . صحت منه التجربة من حيث هي والدة عن ناس سود، أو عن ناس يف بالد كذا،الوالدة إذا أخذت 
باعتبار اجلزئيات املذكورة، إذ التجربة كانت يف  أخذت من حيث هي والدة عن ناس فقط، فليست التجربة متأتية

إذا أخذنا بالعرض مكان ما وهلذا فإن التجربة كثريا ما تغلط أيضاً . السود ناي سود، والناس املطلقون غري الناس
فأما . ارب عليه بذاته وإمنا يوقع اليقني منها ما اتفق أن كل جتربة وأخذ فيها الشيء. فتوقع ظنا ليس يقينا بالذات

 .اليقني إذا أخذ غريه مما هو أعم منه أو أخص، فإن التجربة ال تفيد
   

بل نقول إن ! كذلك وكيف والقياس أيضاً ليس. ني دائمانقول أن التجربة أمان عن الغلط وإا موقعة لليق ولسنا
وهذا يكون إذا أمنا أن يكون هناك . منها اليقني كثريا ما يعرض لنا اليقني عن التجربة فيطلب وجه إيقاع ما يوقع

الشيء معلومة لنا، مث كان يوجد دائما أو يف األكثر بوجوده أمر، فإذا  أخذ شيء بالعرض، وذلك أن تكون أوصاف
 فالوصف. فإن كان ذلك عن وصف عام فالشيء بوصفه العام مقلون للخاص. يوجد ذلك األمر مل يوجد هو مل
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. املساوي مقارن للحكم وإن كان ذلك الوصف مساويا للشيء أيضاً، فوصفه اخلاص. اخلاص أيضاً مقارن للحكم

ون هو الذي تكرر فيما عسى أن يك وإن كان لوصف خاص بل أخص من الطبيعة للشيء، فذلك الوصف اخلاص
مما يهم الكلية املطلقة وجيعلها كلية ما أخص من كلية  امتحنا ويف أكثر املوجود من الشيء عندنا، فيكون ذلك

فإن يف مثل ذلك، وإن كان : عن ذلك مغلطا لنا يف التجربة من جهة حكمنا الكلى  الشيء املطلقة، ويكون الغفول
: الشيء يفعل ذلك املر  ا هو كذا، فال يكون لنا يقني بأن كل ما يوصف بذلكيقني بأن شيئا هو كذا يفعل أمر لنا

وخاصية أو يعدم املتعارف عندنا، احملسوس، هو لذاته أو  فإنا أيضاً ال مننع أن سقمونيا يف بعض البالد يقارنه مزاج
 .وكذلك حال الزمرد يف إعمائه احلية. يقاوم مبانع طبع فيه يسهل الصفراء إال أن

الذي يصحبها متنع أن يكون املوجود بالنظر التجريب عن معىن أخص، لكانت   كانت التجربة مع القياسولو
أن يقترن به  وإذ ذلك وحده ال يوجب ذلك إال. توقع اليقني بالكلية املطلقة ال بالكلية املقيدة فقط التجربة وحدها

فهذا هو احلق، . هي جتربة ال تفيد ذلك تجربة مبانظر وقياس غري القياس الذي هو جزء من التجربة، فباحلرى أن ال
ال يفرق بني ما يعسر الشك فيه لكثرة دالئله وجزئياته، وبني  ومن قال غري هذا فلم ينصف أو هو ضعيف التمييز

الشرط  وباجلملة فإن التجربة معتربة يف األمور اليت حتدث على. تشبه اليقني وليست باليقني فإن هاهنا عقائد. اليقني
حتم على غري الشرط الذي  فإن كان ضرب من التجربة يتبعه يقني كلى. الذي شرطناه، ويف اعتبار عللها فقط

التجربة مبا هي على أنه أمر يلزم عنها، بل عن  شرطناه ال شك فيه، فيشبه أن يكون وقوع ذلك اليقني ليس عن
فيشبه حينئذ أن تكون التجربة كاملعد، . ري املنطقيف علوم غ" 195"اليقني، وخربه  السبب املباين الذي يفيد أوائل

 .بذلك املعد امللزم الذي هو القياس، بل معد فقط وليس

 والفرق بني. وارب أن احملسوس ال يفيد رأيا كليا البتة، وهذان قد يفيدان فالفرق بني احملسوس واملستقرى

- ط بل يوقع ظنا غالبااملستقرى وارب أن املستقرى ال يوجب كلية بشرط أو غري شر اللهم إال أن يؤول إىل  
 .وارب يوجب كلية بالشرط املذكور. جتربة

  الفصل العاشر

 يف بيان كيفية كون األخص علة إلنتاج األعم

  على ما دون األخص وإبانة الفرق بني األجناس واملواد وبني الصور والفصول

: جسما على ما ادعينا من ذلك  كيف يكون سببا لكون اإلنسانإنه مما يشكل إشكاال عظيما أن احليوان : فأقول 

سببا لكون اإلنسان حساسا، وما مل يكن حساسا مل يكن  وكيف يكون. فإنه ما مل يكن اإلنسان جسما مل يكن حيوانا
 إذا وأيضاً. فما مل يوجد الشيء مل يوجد ما يتعلق وجوده به. سببان لوجود احليوان ألن اجلسمية واحلس: حيوانا 

حيمل اجلسم على   حيوانا، فكيف- ال واحد منهما -معىن اجلسم ينضم إىل معىن النفس فيكون جمموعهما  كان
على احليوان فيكون كما حيمل الواحد  احليوان فيكون كما حيمل الواحد على االثنني؟ وكذلك كيف حتمل النفس
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 هو مادة واجلسم الذي هو جنس؛ واحلساس والناطق اجلسم الذي إن هذا كله يحل إذا عرفنا: على االثنني؟ فنقول 
البتة،  والذي هو فصل، وبان لنا من ذلك أن ما كان منه مبعىن املادة أو الصورة فال حيمل الذي هو صورة أو جزء،

: النحر الذي نبينه بعد فنقول  وال يؤخذ حدودا وسطى بذاا وحدها، بل كما تؤخذ العلل حدودا، وسطى وعلى

ما له هذا بشرط أنه ليس داخال فيه معىن هو غري هذا  خذنا اجلسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهةإنا إذا أ
هذا مثل حس أو تغذ أو غري ذلك كان خارجا عن اجلسمية حمموال يف اجلسمية   وحبيث لو انضم إليه معىن غري-

- مضافا إليها  .كان املأخوذ هو اجلسم الذي هو املادة 
   

جسمية  م جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط أال نتعرض لشيء آخر البتة وال نوجب أن تكوناجلس وإن أخذنا
خلاصية تلك اجلوهرية،  جلوهرية مصورة ذه األقطار فقط، بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معىن مقوم

تمعات تكون بعد ما هي للجسم وباجلملة؛ أي جم وصورة وكان معها وفيها األقطار ولكن للجملة أقطار ثالثة على
 داخلة يف هوية ذلك - إن كانت هناك جمتمعات - وتكون تلك اتمعات  أن تكون مجلتها جوهرا ذا أقطار ثالثة،

مت، كان هذا  تكون تلك اجلوهرية متت باألقطار مث أحلقت ا تلك املعاين خارجة عن الشيء الذي قد اجلوهر، ال أن
اجلوهر املركب من اجلسم والصور   إذ هو جزء من-سم باملعىن األول فاجل. املأخوذ هو اجلسم الذي هو اجلنس
ألن تلك اجلملة ليست مبجرد جوهر ذي طول وعرض  :  فليس مبحمول-اليت بعد اجلسمية اليت مبعىن املادة 

على كل جمتمع من مادة وصورة، واحدة كانت أو ألفا، وفيها األقطار  وأما هذا الثاين فإنه حممول. وعمق فقط
اجتمع  فإن. حممول على اتمع من اجلسمية اليت هي كاملادة، ومن النفس، ألن مجلة ذلك جوهر فهو إذن. لثالثةا

 .جوهر له طول وعرض وعمق وتلك اجلملة جسم ألا. من معان كثرية فإن تلك اجلملة موجودة ال يف موضوع

ال جسمية واغتذاء وحس، كان ال يبعد أن يكون حيوانيته إ وكذلك فإن احليوان إذا أخذ حيوانا بشرط أال يكون يف
وإن أخذ . خارجا عنه؛ فرمبا كان مادة لإلنسان وموضوعا وصورته النفس الناطقة مادة، وأن يكون ما بعد ذلك

للحس وغري  يكون جسما باملعىن الذي به يكون اجلسم جنسا ويف معاين ذلك احليوان على سبيل التجويز بشرط أن
منها أو وضعه بل جموزا له وجود   غري متعرض لرفع شيء- كان النطق، أو فصل يقابل النطق ولو. ذلك من الصور

تغذية وحس وحركة ضرورة، وال ضرورة يف أال يكون  أي ذلك كان يف هويته، ولكن هناك معها بالضرورة قوة
 أخذ احلساس جسما أو فإن: وكذلك فافهم احلال يف احلساس والناطق . اجلنس غريها أو يكون، كان حيوانا مبعىن

غري  وكذلك كان احليوان. بشرط أال تكون زيادة أخرى، مل يكن فصال بل كان جزءا من اإلنسان شيئا له حس
بعد أن يكون فيها حس،  وإن أخذ جسما أو شيئا جموزا له وفيه ومعه أي الصور والشرائط كانت،. حممول عليه

 .كان فصال وكان احليوان حمموال عليه

-  إليها كان-مما يشكل احلال يف جنسيته أو ماديته فوجدته قد جيوز انضمام الفصول إليه  عىن أخذتهفإذن أي م  

وختمته حىت لو أدخل شيء  وإما أخذته من جهة بعض الفصول ومتمت به املعىن. على أا فيه ومنه، كان جنسا
ام املعىن حىت دخل فيه ما ميكن أن وجبت له مت آخر مل يكن من تلك اجلملة وكان خارجا، مل يكن جنسا بل مادة

فإذن باشتراط أال تكون . إىل ذلك املعىن ال تتعرض لذلك، كان جنسا وإن كنت يف اإلشارة. يدخل، صار نوعا
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الزيادات  وباشتراط أن تكون زيادة نوعا، وبأال يتعرض لذلك بل جيوز أن يكون كل واحد من زيادة يكون مادة،
وأما فيما ذاته بسيط فعسى أن  وهذا إمنا يشكل فيما ذاته مركب،. اه، يكون جنساعلى أا داخلة يف مجلة معن

وأما يف الوجود فال .  يف نفسه-ذكرناه قبل هذا الفصل   على النحو الذي-العقل يفرض فيه هذه االعتبارات 
 .وشيء هو مادة يكون منه شيء متميز هو جنس،

   
يف بعض وجوه التقدم إذا  إمنا يوجد لإلنسان اجلسمية قبل احليوانية: ل قررنا هذا فلنقصد املقصود األول ونقو وإذا

له اجلسم قبل احليوانية إذا كان اجلسم مبعىن ال حيمل  وكذلك إمنا يوجد. أخذت اجلسمية مبعىن املادة ال مبعىن اجلنس
ه مع وجوب أن تتضمن وأما اجلسمية اليت جيوز أن توضع متضمنة لكل معىن مقرون ب .عليه، ال مبعىن حيمل عليه

بالفعل بعد أن كان جموزا  الثالثة، فإا ال توجد للشيء الذي هو نوع من احليوان إال وقد تضمن احليوانية األقطار
وجود ذلك اجلسم إذ حصل حال اجلسم، بعكس حال  فيكون معىن احليوانية جزءا ما من. يف نفسه تضمنه إياها

فإمنا وجوده : وجود احليوان، مث اجلسم املطلق الذي ليس مبعىن املادة  اجلسم الذي مبعىن املادة فإنه جزء من
للجسمية اليت  ولو كان. وما يوضع حتته فهي أسباب لوجوده وليس هو سببا لوجودها. وجود أنواعه واجتماعه من

 وإن كانت -اجلسم الذي مبعىن املادة  مبعىن اجلنس وجود حمصل قبل وجود النوعية، لكان سبب وجود النوعية مثل
شيئا ليس هو النوع، بل علة للنوع يوجد بوجوده النوع، فال   ولكان إذ يوجد ذلك، يوجد-قبليته ال بالزمان 

 .بل وجود تلك اجلسمية هو وجود النوع ال غري، بل هو يف الوجود هو نوعه .يكون النوع هو، وهذا حمال

األمور من جهة ما  إنا إذا اعتربنا هذه:  فنقول اآلن نوعا ولنحمل عليه جنسه وفصل جنسه وجنس جنسه فلنرتب
-  ليس من جهة اعتبار طبائعها فقط-هلا نسبة بالفعل إىل موضوعاا  مل جند اجلنس األعلى يوجد أوال مستقرا  

فإنك تعلم . بعده؛ بل جند كل ما هو أعلى تابعا يف احلمل لألسفل بنفسه للنوع، مث يتلوه اجلنس الذي دونه وحيمل
 اإلنسان إال اجلسم الذي هو احليوان، فإنه ليس حيمل عليه جسم غري احليوان، بل يسلب  حيمل جسم علىأنه ال

لكان اجلسم ال حيمل  ولوال احليوانية. فشرط اجلسم الذي حيمل عليه أن يكون حيوانا. عنه جسم ليس حبيوان
واجلسم الذي حيمل . نا أو هو نفس احليوانحيوا وليس اجلسم إال. إذ اجلسم الذي ليس حبيوان ال حيمل عليه: عليه 

جوهرا كيف كان، ولو كان مركبا من ألف معىن، وذلك اجلوهر طويل عريض  عليه هو الذي إذا اعترب بذاته كان
علمته  فإن كل جموز كما: محل عليه بالفعل قد صار اوز فيه من التركيب حمصال يف الوجوب  وهو إذا. عميق

حنن يف حديثه ليس مما يبقى جموزا  فكذلك هذا اوز الذي. ب به جيب، وهو السبب املعينوتعلمه فقد يعرض له سب
التركيب اجلاعل إياه حيوانا، فيكون ذلك اجلسم حينئذ  ال جيب البتة، بل قد جيب فيكون اجلسم قد وجب فيه

. و حيوان ال شيء آخرفيكون اإلنسان ال حيمل عليه جسم إال اجلسم الذي ه .حيوانا، وذلك احليوان إنسانا

 .أوال جسم، مث اإلنسان فاحليوان هو

 أن - على ما علمت -احليوان، وليس ذلك مانعا  وبعد هذا كله، فليكن اجلسم احملول على اإلنسان علة لوجود
فرمبا وصل املعلول إىل الشيء قبل علته بالذات فكان سببا لعلته عنده  يكون احليوان علة لوجود اجلسم لإلنسان،

 مثل وجود العرض يف نفسه ووجوده يف: العلة يف نفسها، ووجودها لذلك الشيء واحدا  ذا مل يكن وجودإ
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هو وجوده  فإنه ليس وجود اجلسم: وليس كذلك حال اجلسم واإلنسان . موضوعه فإن العلة فيهما واحد
كن ، وذلك ألن املوصول مي" ب 95"وباجلملة لو شئنا أن نوصل اجلسم إىل اإلنسان قبل احليوان لك . لإلنسان

 .يكن إنسانا إليه حينئذ ال يكون إنسانا، ألن ما مل يكن حيوانا مل

واحليوان إذا وصل . يصل إليه احليوان فمحال أن نوصل اجلسم إىل حد أصغر يكون ذلك احلد األصغر إنسانا ومل
 ممكن أيضاً بال واسطة ويكون وصول احليوان إليه غري .إىل شيء تضمن ذلك الوصول وصول ما فوق احليوان

 .وافهم من الوصول اجلمل على مفروض .يكون وصوهلا نفس حصول اإلنسان

 .جيب أن يستهان ا وهذه فصول نافعة يف العلوم دقيقة يف أنفسها ال
   

أنه جزء من  هذا حال الفصل الذي هو جلنس اإلنسان يف وجوده لإلنسان فإنه كجنس احليوان أيضاً يف وقس على
قدمت، فإنك إن حاولت عرفانه من  واعرف هذا بالبيانات اليت.ن يوجد أوال للحيوان، وباحليوان لإلنساناحليوا

ولكن يف تفهم كيفية احلال فيه . يقال للفصل، وليس كذلك البيان األخري ختيل عندك أن ذلك خمتص باجلنس وال
فإذا أردت أن تعترب ذلك فتذكر .  مطردةوطبيعتها غري. تأنيت لالعتبار، ورمبا عسرت صعوبة رمبا سهلت عليك إن

مساوية لنوع واحد،  الفرق بني الفصل والنوع، وتذكر ما بيناه من أن طبيعة كل فصل، وإن كانت يف الوجود حال
االعتبار، وجدت طبيعة فصل اجلنس يستحيل  فإذا تذكرت هذا وأحسنت. فهي صاحلة ألن تقال على أنواع كثرية

فقد بان لنا أن اجلنس األقرب إذا نسب إىل . حاملا مل حيمل عليه احليوان حيمل عليه احليوانمحلها على اإلنسان ومل 
تكن نسبة  ونسب اجلنس الذي يليه إىل ذلك النوع بالفعل، أو نسب فصله إىل ذلك النوع بالفعل، مل النوع بالفعل

اجلنس والفصل بذاما غري  ةجنس اجلنس وفصل اجلنس قبل نسبة اجلنس، وأن ذلك ليس كما يأخذ اآلخذ طبيع
وفرق بني أن يكون قبل . يوجد وإن مل يوجد ما هو أخص منسوبة إىل شيء بعينه حىت يكون ما هو أعم مما جيوز أن

 .يف الوجود لشيء يف الوجود مطلقا، وأن يكون قبل

فإنه ال جيوز أن يوجد . يطةحنن تأملنا األمور البس وهذا يتبني بيانا أوضح إذا. فقد اتضح من ذلك أن الشبهة منحلة
 وإذا وجد الشيء بياضا أو سوادا تبعه. البياضية، بل املوجود األول له هو البياضية معىن اللون لشيء مث توجد له

ال يوجد جلزئيات  لكنه. وجود أن للشيء لونا، وإن كان اللون اعم من البياض وقد يوجد حيث ر يوجد البياض
وال . للجنس وإن مل يوجدا لنوعه املعني ، إذ كان معىن فصل اجلنس وجنسه يوجدانالبياض إال ألنه موجود للبياض

فظاهر بين أن وجودمها للجنس . ملعىن اجلنس قبلهما ملعىن النوع فهما إذن. يوجدان للنوع إال وقد وجدا للجنس
ليس  ته فهو سبب ملاألن كل ما هو بذا: فإذن اجلنس سبب يف وجودمها للنوع . للنوع باجلنس بذاته، ووجودمها

 .بذاته

كل ج حساس، وكل حساس حيوان،  إنا إذا قلنا إن: فإن قال قائل : وكذلك حال ما حتت النوع مع النوع 
البتة، ومل ميكنا أال نصدق بأنه ال ميكن أال يكون كل ج  فأنتجنا أن كل ج حيوان، مل ميكن أن يزول هذا العلم

 بل احليوان، وإن لزم وجود احلساس، فليس بينا أن كل حساس حيوان بياناليس هكذا،  فاجلواب أن األمر: حيوانا 

انه شيء ذو حس من غري  وذلك ألن معىن قولك حساس هو. يقينيا، بل بيانا وجوديا، أو هو بيان ما بيان برهاين
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نية، ال حس هو ذو اغتذاء ومنو وحركة مكا زيادة شرط، فليس يلزم ضرورة أن يكون ذلك الشيء من جهة أنه ذو
تضمينا بالفعل، وال بأن يكون العقل يوجب يف أول األمر أن يكون كل  بأن تكون هذه املعاين مضمنة يف احلساس

 . ومجلة هذه املعاين معىن احليوان-املعاين كلها بذاا  حساس يلزمه هذه

  مينع العقل يف أول وهلةبال بيان آخر أمر ليس يتعني بالوجوب إال بوسط، بل هو امر ال فإذن كون احلساس حيوانا

توسيط احلساس وحده ال  فإذن. أن يكون شجرا أو يكون جسما له حس وليس له سائر املعاين اليت ا تكون احلياة
مث يتمم سائر املعاين اليت يصري ا . للحيوان ال فصال يوجب اليقني املدعى، إال أن يؤخذ احلساس من جهة يكون علة

فحينئذ ال يكون احلساس . يف باب العلل من كيفية أخذ العلل حدودا وسطى ا نوضحعلة موجبة للحياة على م
فيه، ليس  وأما إذا كان احليوان هو احلد األوسط واحلساس مضمن. أوسط، وال أيضاً احلساس وحده الفصل حدا

 . مما سلفتزداد حتقيقا هلذا وأنت. الزما خارجا عنه، وجب اليقني باحلساس ال حمالة ومل ميكن أن يتغري

  الفصل احلادي عشر

 يف اعتبار مقدمات الربهان

  من جهة تقدمها وعليتها وسائر شرائطها

وكذلك هي أقدم . للنتيجة، والعلل أقدم بالذات، فمقدمات الربهان أقدم بالذات وملا كانت مقدمات الربهان علال
وجيب أن تكون صادقة . ا يجة ال تعرف إالالنتيجة عندنا يف الزمان وأقدم عندنا يف املعرفة من جهة أن النت من

 .حىت ينتج الصدق
   

النتيجة أو علم  هذه املقدمات علال، فيجب أن تكون مناسبة للنتيجة داخلة يف مجلة العلم الذي فيه وإذا كانت
كل أول بينة بنفسها هي أعرف واقدم من  يشاركه على حنو ما نبين بعد، وأن تكون أوائل براهينها من مقدمات

 .املقدمات برهانية وإن مل تكن ذه الشرائط مل تكن. مقدمة بعدها

وكثريا ما تؤخذ صوادق غري مناسبة يف . صادق وكثريا ما يؤخذ يف اإلقناع اجلديل كواذب مشهورة ينتج ا
ثر الطبيب أن اجلراحات املستديرة أعسر برءا من قبل أن املستدير أك مثل احتجاج: قياسات ينتج ا صوادق 

توخى ا  فإنه استعمل مقدمة كربى هندسية: أمثال هذه دالئل ال براهني حقيقية لنها غري مناسبة  فتكون. إحاطة
 .إبانة مطلوب طبيعي ومل يوضح علة مناسبة

غري  واألقدم عند الطبع هي األشياء اليت إذا رفعت ارتفع ما بعدها من. اليت نصيبها أوال واألقدم عندنا هي األشياء
اليت تقصد الطبيعة قصدها يف  واألعرف عند الطبيعة هي األشياء. واألعرف عندنا هي أيضاً األقدم عندنا. عكاسان

احملسوسات اجلزئية أقدم عندنا وأعرف عندنا معا، وذلك ألن  فإذا رتبت بأزاء اجلزئيات احملسوسة، كانت. الوجود
.  منها، مث منها نصري إىل اقتناص الكليات العقليةهو احملسوسات وخياالت مأخوذة أول شيء نصيبه حنن ونفرعه
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وليست أعرف عند  إذا رتبت الكليات النوعية بأزاء الكليات اجلنسية، كانت الكليات اجلنسية أقدم بالطبع وأما
والكليات النوعية أشد تأخرا وأقل معرفة  .الطبيعة، وكانت الكليات اجلنسية أيضاً أقدم وأعرف عند عقولنا

رفعت ارتفعت طبائع األنواع، وإن كانت طبيعة اجلنس من جهة ما هي  وذلك ألن طبيعة اجلنس إذا: لينا بالقياس إ
لكن  .فطبائع األجناس أقدم ذا الوجه من طبائع األنواع.  قائمة باألنواع-هي طبيعة فقط   ال من جهة ما-كلية 

. يف أن يوجد، بل طبيعة النوع  ال طبيعة اجلنسألن الطبيعة إمنا تقصد: األعرف عند الطبيعة هي طبائع األنواع 

وأما طبيعة . وذلك ألن النوع هو املعىن الكامل احملصل : فيلزمها طبيعة على سبيل املقصود بالضرورة أو بالغرض
وأيضاً لو .والطبيعة تقصد الكامل احملصل الذي هو الغاية.هلا يف الوجود حتصيل اجلنس وحدها، فال ميكن أن يوضع

 .نوع واحد قصود طبيعة اجلنس بذاا ملا تكثرت أنواع اجلنس يف الطبيعة، ووقع االقتصار علىامل كان

وغريها بل الطبيعة الكلية املمسكة لنظام  وبعيد أن يظن أن طبيعة اللون عي أعرف عند الطبيعة من البياض والسواد
ظام العامل تقصد الطبائع الشخصية، واجلنس داخل اجلزئية اليت ليست ذاتية لن والطبائع. العامل تقصد الطبائع النوعية

 .بالضرورة أو بالغرض يف القصد

لكن . الطبيعة، وإن كان اجلنس أقدم بالطبع من النوع فقد بان أن طبائع األنواع اعرف من طبائع األجناس يف
 فأن: إلدراك احملقق هلا  أعين بالقياس إىل عقولنا وإدراك عقولنا ا-طبائع األنواع  طبائع األجناس أقدم عندنا من

ما جند الناس كلهم مشتركني  فلهذا. العقل أول شيء إمنا يدرك املعىن العام الكلى، وثانيا يتوصل إىل ما هو مفصل
وحنن يف مبدأ استفادتنا . يعرفها أكثر من حبثه اكثر وأما نوعيات األشياء فإمنا. يف معرفة األشياء بنوع أعم

 وهي اجلزئيات -عندنا على اإلطالق وأشد تأخرا يف الطبيعة على اإلطالق  قدمللمدركات يلوح لنا ما هو أ
- احملسوسات منتشرا خياليا،  وبعد ذلك إذا أردنا أن نتحقق الكليات حتققا كليا ليس شيئا. فنقتنص منها الكليات 

منه منحطا على معا، ونسلك " أ 96" يكون ما نبتدأ منه هو من جانب األعرف عندنا، واألقدم عند الطبيعة
فإذا كنا . أول شيء أعم حبث، مث نفصل ونرتع التدريج التدريج إىل اخلواص واجلزئيات، أي النوعيات، فنبحث

 اجلنسية مث النوعية، فإنا نكون قد ابتدأنا مما هو أقدم بالطبع وأعالف عندنا وليس نتعرف أول شيء طبائع الكليات

بالطبع، لكنه أعرف عند  قدم بالطبع من اجلهة اليت حددنا ا األقدمأعرف عند الطبيعة وانتهينا إىل ما ليس أ
فإنا ال نرتل إىل األشخاص، وإمنا خنتم التعليم عند األشياء  فإذا انتهينا إىل األنواع األخرية ختمنا التعليم،. الطبيعة

 .الطبيعة اليت هي أعرف عند
   

ابتدأنا مما هو أقدم يف   طريق التركيب إىل املركبات، فنكون قدابتدأنا أوال وأخذنا من البسائط وصرنا على فأما إذا
فليس هو دائما اعرف عندنا، فإنه ليس كل بسيط  لكن وإن كان ذلك مما خصصنا به نظرنا أعرف عندنا،. الطبع

البسيط النافع لنا يف معرفة هذا املركب املخصوص أعرف عندنا، ونكون  أعرف عندنا من املركب، وإن كان هذا
فأما . املركبات فلنبحث هل البسائط أعرف عند الطبيعة أو. برهانيا ال حمالة، ألن البسائط أسباب د سلكنا سبيالق

فإن املادة ألجل الصورة واجلزء ألجل  البسائط اليت هي أجزاء من املركبات فيشبه أن تكون هي ألجل املركبات،
وال جيب أن . هي الغاية لتلك البسائط، وهذا هو األصحألا  فيجب أن تكون املركبات أعرف عند الطبيعة. الكل
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 بل هي سواء يف املعرفة عند الطبيعة، إال أن تعترب. أعرف من اآلخر من حيث أا أجزاء تكون األجزاء واحد منها

 .لبعضها خصوصية زائدة على أا جزء

يشبه أن تكون هي أعرف وأقدم معا ف. فليست بأجزاء املعلوالت وأما البسائط اليت هي علل كالفواعل والغايات
 لكن عما هو أقدم عند الطبع وأعرف عند: اليت هلا بالذات، فيكون البيان منها برهانيا عند الطبيعة من املعلوالت

 .الطبع معا ملا هو أشد تأخرا

قراء، فإنا نكون ابتدأنا من اجلزئيات وسلكنا إىل الكليات باالست فإن ابتدأنا عن املركبات وسلكنا إىل البسائط، أو
األصول  فيجب أن تتحقق هذه. مربهنني، ويكون قد اتفق إن كان األعرف هو األعرف عند الطبيعة مستدلني غري

 .على هذا املأخذ

عند الطبيعة ألنه وإن مل يعرف حبسب شيء فهو يف نفسه  إن املعىن اجلنسي أعرف: فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم 
ال معىن لقولك إنه بقياس احلق أعرف، ألن الشيء إمنا يصري معروفا بعارفه،  :  لهفيقال. وبقياس احلق أعرف

االستعارة فيكون  وأما الطبيعة يف قصدها لنظام الكل على سبيل. حنن بالعقل أو كل ما هو ذو عقل وعارفه إما
ة ال تكون معروفة بذاا إال فالطبيعة اجلنسي فإن اعتربنا باملعرفة احلقيقية،. األعرف عندها ما تقصده بنظام الكل

وإمنا تكون معروفة بذاا بالقوة على النحو الذي نريد أن تصري . عرفت بالعقول وأما بالفعل فإمنا تعرف إذا: بالقوة 
تأخذ مما هو أعرف عند  وال ينكر أحد إن الطبيعة اجلنسية أعرف عند العقول، فإن الطريقة الربهانية. بالفعل معروفة

وحنن نتقبل به هناك . يف ابتداء تعليمه للطبيعيات ما هو أعرف عند الطبيعة كما يصرح به املعلم األولالعقول إىل 
 .ونشرح األمر فيه

  الفصل الثاين عشر

 يف مبدأ الربهان

ومبدأ . العلم مطلقا، ويقال مبدأ الربهان حبسب علم ما فقال مبدأ الربهان حبسب. ومبدأ الربهان يقال على وهني
مقدمة غري ذات وسط على اإلطالق، أي ليس من شأا أن يتلق بيان نسبة حمموهلا   حبسب العلم مطلقا هوالربهان

 .وقبلها  حبد أوسط فتكون مقدمة أخرى أقدم منها- كانت إجيابا أو سلبا - موضوعها  إىل

 وال يكون له يف ذلك العلم وضعا ومبدأ الربهان حبسب علم ما جيوز أن يكون ذا وسط يف نفسه، لكنه يوضع يف
علم قبله أو معه، أو يكون وسطه يف ذلك العلم بعد تلك  مرتبته يف ذلك العلم وسط، بل إما أن يكون وسكه يف

 .فيه املرتبة كما ستعرف احلال

النقيض بعينه وال ميكن أن يكون اآلخر  ويتفقان يف أن كل واحد منهما أحد طريف. وكال القسمني من مبدأ الربهان
 .اجلدلية وإن كانت أحد طريف النقيض فليس بعينه على ما علمت وخيالفان املقدمة اجلدلية بأن. برهانيا

املتعارف  مبدأ برهان وال وسط هلا البتة وال تكتسب من جهة غري العقل، فإا تسمى العلم واملقدمة اليت هي
 -  سواء كان حدا أو مقدمة -تلقينا  وأما كل شيء بعدها مما يلقن يف افتتاحات العلوم. واملقدمة الواجب قبوهلا
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 .ففي الظاهر أم يسموا وضعا
   

وإن كان احلد قد يقال  .خيالف املقدمة اليت يكلف املتعلم تسليمها وليست بينة بنفسها، بل خيالف كل مقدمة واحلد
 أن الغرض ليس أن ووجه املخالفة. ينقسم بالكم مثال كما لقائل أن يقول إن الوحدة هي ما ال: على هيئة مقدمة 

معىن اسم الوحدة أو معىن ذات الوحدة، ال أا هل هي كذا أو  يصدق على الوحدة حممول ما، بل أن يتصور
لكل  ألن: إىل تلقني ذلك إال بقول يقال على هيئة املقدمة وال يكون يف ذلك منازعة البتة  مث ال سبيل. ليست كذا

التصديق بل يف خطأ إن وقع يف   ال يف معىن- إن وقعت - يف احلدود إمنا تقع املنازعة. حد أن يوضع له كل اسم
 .التصور وأما املقدمة فإمنا تورد ليقرر ا التصديق ال. التصور

واحلد وضع وليس أصال موضوعا، ألنه  .مث إن املقدمة الوضعية ختتص دون احلد باسم آخر، وهو األصل املوضوع
 .ال إجياب فيه و ال سلب

 وقوم يقسمون األصل املوضوع إىل مقبول، باملساهلة، وليس يف نفس. املوضوع باملصادرة ألصلوقوم يسمون ا

ضمان املعلم بيانه يف وقته  وإىل متوقف فيه حبسب" األصل املوضوع"املتعلم رأى خيالفه، وخيصونه مرة أخرى باسم 
 كان - كان أوليا أو غري أوىل -ق ما موضوع فيه تصدي لكل أصل" وضع"ورمبا قالوا . ويف نفس املتعلم رأى خيالفه

 .يكن يف نفس املتعلم ما خيالفه أو مل

مثل قول من قال إن : باللسان دون العقل  ورمبا مسى يف التعليم األول باسم الوضع كل رأى خيالف ظاهر احلق يقال
 .الكل واحد وإنه ال حركة

وذلك إما لنقص يف  األوليات بالقياس إليه أوضاعا،املتعلم عن تصور األوليات يف العقل أولية، فتصري  ورمبا قصر
مقبولة أو مشهورة يلزم ا رد األوىل لئال ينتج  فطرته أصلى أو حادث، مرِضى أو ِسني؛ أو لتشوش من فطرته بآراء

. فيحتاج أن يبدل، أو يكون املعىن غامضا ال يفهم، فإذا فهم أذعن له ورمبا كان اللفظ غري مفهوم. نقيضها

فينتفع  ويف مثل هذا قد يستقرى املخاطب اجلزئيات. كثريا لكليته وجتريده وبعده عن اخليال ه قد يكونوغموض
 .كثريا ألن االستقراء وإن كان ال يثبت، فقد يذكر

أن نضع أن مبادئ العلوم حدود ومقدمات واجب قبوهلا يف أول العقل، أو باحلس  وعلى األحوال كلها فيجب
املتعلم،  وبعد هذا أصول موضوعه مشكوك فيها ولكن ال خيالفها رأى. يهي يف العقلأو بقياس بد والتجربة،

يستعمل فيها احلدود واألوليات  وليست األصول املوضوعة تستعمل يف كل علم، بل من العلوم ما. ومصادرات
يع ذلك، ولكن والعلم الطبيعي أيضاً قد يستعمل فيه مج .وأما اهلندسة فيستعمل فيها مجيع ذلك. فقط كاحلساب
 .خملوطا غري مميز

فيجب أن يكون  الربهان يوقع لنا تصديقا يقينا مبجهول، وإمنا يوقعه الربهان بسبب مبادئ الربهان، وملا كان
أو بعضها، أي الذي ليس مبصادرة فقط،  وليس يكفينا أن نكون مصدقني مببادئ الربهان كلها. تصديقنا ا متقدما

وليس . بالنتيجة، ةتكذيبا مبقابالا أشد من تكذيبنا مبقابل النتيجة وأوىل من تصديقنابل يكون تصديقنا ا آكد 
فيجب أن  وإمنا وجب ذلك ألنه إذا كان شيء علة لشيء يف معىن يشتركان فيه،. فقط، بل وبالضد املقابل بالنقيض
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ا كنا حنب شيئني لكن حب أحدمها إذ فإنا. يكون ذلك املعىن يف العلة آكد واكثر إذا كان من أجله حيصل يف اآلخر
كالولد واملعلم يف اآلخر أو ملخالطة من الضد لألخر، كما يطن  سبب ألن حتب اآلخر، فالسبب أوىل بأن حيب أكثر

 ما شارك يف نفس السواد وكان أزيد سوادية فيكون اآلخر أزيد بياضية، حىت يكون الشيء من أن األوىل بالسوادية

يقال إن كذا أوىل بكذا  بل قد. إذا كان اآلخر أوىل بالال صدق فيخالطه شيء من الكتبإمنا يكون أوىل بالصدق 
 .أوال ولآلخر بعد من كذا إذا كانا يف طبيعة سواء لكن أحدمها له املر يف نفسه

"  ب96"واآلخر بعد، كانت النفس تصدق  وإذا صدقت النفس بأمرين كليهما، لكن صدقت بأحد األمرين قبل

إليه نفسه بل ملتفتة إىل األول، فكان التصديق باألول أشد هلذا  فتة إليه نفسه، وباآلخر ليس ملتفتةبأحدمها ملت
 .املعىن

   
: ما قيل  واعلم ملا مسع ما قيل يف التعليم األول حيث قيل. هذا الفصل فدعه فال كبري جدوى فيه فإن شوشك

مظنون عند املتعلم فإمنا يضعها وضعا،  ن أخذه ملا هوفجميع اليت يأخذها وهي مقبولة من حيث مل يبينها، إن كا"
فأما أن هو أخذه من حيث ليس له فيه . لكنها عند ذلك فقط أعين الوضع ال على اإلطالق: وهي أصل موضوع 

، وهذا هو الفرق املذكور يف التعليم "ظنه على ضد، فإمنا يصادر عليه مصادرة بعينه وال ظن واحد، أومن حيث
هذا الذي يأخذه  صادرة وبني األصل املوضوع، وذلك أن املصادرة هو ما كان مقابال لظن املتعلم، وهوامل األول بني

املوضوع هو الذي يتبني بأدىن تأمل، وأن  اإلنسان وهو متربهن ويستعمله من حيث مل يبينه، ظنوا أن األصل
 املتعلم حقيقته إذا فكر أدىن فكر، وأن األصل املوضوع هو الذي حيضر املصادرة ما ال يتبني بأدىن تأمل؛ بل كأن

التأمل هو  فإن الذي يتبني بأدىن تأمل إما أن يكون. وليس األمر كذلك: ال سبيل له إىل ذلك  املصادرة هو ما
يعلم مث يذهب عنه املتعلم وال يتبينه  وهو أن يكون الشيء حقه أن: االستكشاف ملفهوم اللفظ على سبيل التنبيه 

فأما . التأمل هو االستكشاف حلال القول يف صدقه ال يف فهمه وإما أن يكون.  عن مفهوم اللفظلنوع من الغفلة
 إمنا يعرض يف القسم الذي هو األصل املوضوع، بل قد يقع أيضاً يف األوائل احلقيقية؛ االستكشاف للتصور فليس

فالتصديق باهول ال يتضح  أمل للتصديقفأما الت. فإا رمبا ذهب عنها وأغفلت حىت أنكرت فيحتاج أن ينبه املتعلم
هو ابتغاء احلد األوسط يف موضع بنوع يسهل على  إال بالوسط، فيكون هذا االستكشاف هو ابتغاء احلد األوسط

فإن كان كذلك صار كثري من . املطالب واملسائل القليلة األوساط أصوال موضوعة فيشبه أن تكون. املتعلم إدراكه
بل األصول املوضوعة  .وهذا حمال:  يف اهلندسة اليت هلا بأدىن تأمل، من مجلة األصول املوضوعة السهلة اليت املسائل

أخرى إذ كان املتعلم قد قبلها وظنها حبسن ظنه  هي املقدمات اهولة يف أنفسها اليت من حقها أن تبني يف صناعة
 .صدق باملعلم وثقته بأن ما يراه من ذلك

واملؤكد باجلملة فيه أن يكون . يظن شيئا لكن املتعلم يظن ما يراه املعلم ظن مقابلة، أو ملواملصادرة ما كان كذلك، 
املصادرة هي ما تكلّف املتعلم تسليمه وإن مل يظنه، كان من املبادئ أو  بل األشبه أن تكون. عند املتعلم ظن يقابله

فيكون املبدأ . متقدمة سمح بتسليمها يف درجةملسائل اليت تتبني بعد فيست: املسائل يف ذلك العلم بعينه  كان من
 .باعتبار الواحد الذي ليس أبينا بنفسه أصال موضوعا باعتبار، ومصادرة
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. مسائل الصناعة إذا كان يتبني يف الصناعة وقد يكون مثل ذلك االعتبار يف غري املبدأ للصناعة، بل يف مبدأ لبعض

 ."مصادرة"فيقال لذلك املبدأ 

إذ كان " مصادرة"  ما وضع يف كتاب أو قليدس وهو التقاء خطني يف جهة الناقص عن قائمتنيأن يكون وباحلرى
إن "املوضوع يكون كقوهلم يف اهلندسة  والعجب ممن ظن أن األصل. األوسط ال يكون هناك إال من صناعة اهلندسة
. يشكل أن املساوية لواحد متساويةفإن هذا قد يشكل قليال، وال  : "اخلطوط اخلارجة من املركز إىل احمليط متساوية

هذا  ولعمري إن. قال وذلك بفركار يعرف به املتعلم ذلك فيقبله: مما يقع بيانه بأدىن تأمل  مث يكون هذا اإلشكال
وأما على سبيل . له معىن الغافل لو قال إن تفهم هذه القضية على سبيل التصور قد ينتفع فيه بالفركار، لكان

ا شكل خطوط مركزه كذا وسلّمه وحده، مل ميكنه أن  لك؟ فإنه إذا مسع املتعلم أن الدائرةالتصديق فكيف ميكن ذ
وهذا ال ميكنه أن يشك فيه بعد فرض . فيكون وضع دائرة ليست دائرة : يضع دائرة وخطوط مركزها ال كذا

دائرة   هل هذا املسمىبل الذي جيب أن يشكل عليه هو أنه. هذا بني اللزوم من فرض الدائرة وضع دائرة؛ ويكون
حد الدائرة وفرض أن هلا  له وجود أم ليس له وجود؟ فإن بلغ إىل ان أشكل عليه حال هذه اخلطوط بعد أن مسع

! فركار عقلي لعز ذلك فيه فضال عن احلسي وجودا فالفركار كيف يصحح األمر العقلي يف اهلندسة؟ ولو كان

ال أن خطوطا حمدودة هي متساوية؟ وكيف يلزم من ذلك أن إ فكيف ميكن أن يدل بفركار جزئي عقلي أو حسي
القوة كذلك لزوما ضروريا؟ فإن شك املتعلم يف وجود الدائرة شك يف ذلك مع كل  كل خط مما ال اية له يف

 . أن يشك يف ذلك- وقد حدها -وأن سلم وجود الدائرة مل ميكنه . يفرضه فركار
   

الغفلة، فستجد  د أن فهم ما الدائرة، وانتفع بالفركار على سبيل التنبيه عنمتعلم أبله شك يف ذلك بع مث إن كان
ملقدار واحد متساوية، حىت يؤخذ هلم مسطرة  متعلمني بلهاء أكثر من ذلك سيغفلون عن تفهم أن املقادير املساوية

 .التنبيه وخطوط فيبني هلم ذلك على سبيل

املتعارف، بل احلق هو انه إمنا صارت هذه املقدمة أصال  املتعارف من غريوباجلملة فإن سبيل التنبيه ال يتميز به العلم 
فإن سامح املتعلم صار . بني بنفسه فيحتاج إىل بيان فوق البيان الواقع بالفركار موضوعا ألن وجود الدائرة غري

قبوله من غري  فكل ما يؤخذ ويكلف. بل جيب أن يفهم ما مسع من املعلم األول على ما أعرب عنه. موضوعا أصال
بالقياس إىل ذلك املتعلم الذي ظن؛ ال   فهو أصل موضوع- وهو حمتاج إىل بيان، ويقع للمتعلم ظن بتصديقه - بيان 

يظنه املعلم؛ أو يظن خالف ذلك، فهو مصادرة، واملصادرة هو ما  فأما إن أخذه وهو ال يظن ما. بالقياس إىل غريه
  يظن أو بالتضاد بأن يظن غريه وذلك حني يأخذ هذا الذي حيتاج إىل بيانبالسلب بأن ال إما: يقابل ظن املتعلم 

 .أخذا من غري بيان

ال وسط له؛ وحسبوا أن معناه ال وسط له يف  ومما غلطهم يف أمر األصل املوضوع ما مسع أنه جعله أحد قسمي ما
علم آخر أو مل يكن وال يف شيء يف ذلك العلم سواء كان له وسط يف  بل معناه ما ال وسط له. نفسه؛ وليس كذلك

 .وسط من العلوم

ضرورية، واملغالطات الربهانية يف  واعلم أن املقدمات الربهانية اليت على مطالب ضرورية إمنا هي يف مواد واجبة
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باملغالطات الربهانية ما يشبه الربهان وليس برهانا فإن من املغالطات  وأعين. أمثاهلا هي يف مواد ممتنعة ضرورية
أمور ضرورية؛ إال  والفرق بينهما أن مقدمة املغالطة الربهانية تشبه باألولية وتكون من. غري برهانية الطات جدليةمغ

القياس على ما ليس منها فإمنا يكون من  وأما. أن يكون املطلوب أمرا ممكنا فيكون القياس عليه من املمكنات
لية كاذبة يف الكل، كربى وصغرى، وينتج منها نتائج توجد ك فلذلك. ضروريات ومقابالا مقابالت الضرورية

 كربى؛ وتكون املقدمة منها مضادة للمقدمة الربهانية، والنتيجة منها مضادة للنتيجة كاذبة يف الكل إذا أخذت

 .الربهانية، إذا أخذت على هذه الصورة

. قب؛ وال جيب يف األكثر أن تكون ضروريةباملشهورة وال تكون مشهورة عند التع وأما املقدمة املغالطية اجلدلية فإا

وإن كانت صادقة  كانت شنعة؛ ورمبا كانت مع شناعتها صادقة ولكن استعماهلا يف اجلدل يكون مغالطة ألا ورمبا
ونسبة املشهور والشنع إىل . حق فإن كثريا من املشهورات كاذب؛ وكثريا من الشنع. فهي خالف املشهورة

مبا ليس حبق؛ ويف اجلدل مبا  الربهانية، فالغلط يف الربهان هو حلق والباطل إىل القياساتالقياسات اجلدلية نسبة ا
 .الربهانية تقع لسهو من القياس، وقد تقع لقصد االمتحان وقد تقع شرا ورداءة نفس ليس مبشهور؛ واملغالطة

 املقالة الثانية

  من الفن اخلامس

  الفصل األول

 ا وضروريتهايف معرفة مبادئ الربهان وكليته

أن يكون أوضح وأعرف من الربهان وهو احلق؛ واقترن به الظن أن كل شيء يتبني  إنه ملا علم أن مبدأ الربهان جيب
مبادئ الربهان تبني  وهو باطل، اجتمع منهما رأيان أحدمها رأى مبطل الربهان، والثاين رأى من يرى أن بالربهان

 .دورا

املطلوب بالربهان يتبني مبقدمات حتتاج أن تكون أوضح منه  ملا كان: ه بأن قالوا فأما الرأي األول فقد احتج أصحاب
قبل املطلوب بالربهان إمنا يقع مبقدمات حتتاج أن تكون أوضح منها، فيجب أن  بياا"  أ97"فيجب أن يكون 

وكذلك . بانت قبل بياا بياا متعلقا بإقامة الربهان عليها؛ فتحتاج أن يتقدمها أيضاً مقدمات أوضح منها يكون
إقامة الربهان عليه على أن يتقدمه إقامة براهني بال  وذلك يؤدي إىل أن يكون الشيء الواحد متوقفا يف. هلم جرا

فكذلك ما ليس يبين . يتسلم من غري بيان، وما يبىن على غري البين فهو غري بين أو يكون الشيء. اية وهذا حمال
 . فإذن ال سبيل إىل إقامة برهان على شيء.يكون مبدأ للبيان فال
   

. للرباهني مبادئ أُول الرأي الثاين فإن أصحابه ملا لزمهم هذا املأخذ من االحتجاج اضطروا إىل أن يقولوا إن وأما

هذه املبادئ يكون الربهان منها عليها بعضها على  وكانوا وضعوا أن كل شيء يتبني بربهان، فوقعوا يف أن قالوا إن



 482                    ابن سينا- املنطق

فحسبوا أم حفظوا وضعهم أن الربهان . املبدأ، وذلك ذا على سبيل الدور ض؛ فيربهن هذا املبدأ بذلكبع
 .النهاية ووضعهم أن على كل شيء برهانا معا، وختلصوا على ذهاب املبادئ واملقدمات إىل غري موجود،

يقع بالربهان، وأنه إما أال يكون علم أو   وهي أن كل علم إمنا-واملقدمة املؤدية إىل الرأيني . وكال الرأيني باطل
واملعلوم إما معلوم . أن يكون كل شيء جمهوال، أو يكون شيء معلوما إما. بل احلق أن يقال.  باطلة- يكون بربهان 
" جمهول كي شيء"فإنه لو كان كل شيء جمهوال مل يكن قولنا : وليس كل شيء جمهوال . بربهان بذاته أو معلوم

برهان يعلم بربهان، وهذا  فإنه لو كان كل شيء يعلم بربهان، لكان كل: شيء معلوم بربهان مبعلوم، وال كل 
وكيف يكون على كل . هذا النسق مل يلزمهم ما لزمهم ولو متموا القياس على. حمال، فمن األشياء ما يعلم بذاته

بني كل اثنني من املتوسطات تكون مبتوسطات بني حدين، وال ميكن أن يكون  شيء برهان وقد علمت أن الرباهني
. تلو واحد آلخر ألنه البد يف كل ترتيب عددي، كان متناهيا أو غري متناه، من: الطرفني األولني أيضاً  بعدد ما بني

يكون بني كل اثنني من املتوسطات  أحدمها أن: فإذا كان مثال بني ج ، ب متوسطات بال اية لزم حماالن 
 وهذا -فيكون بني حمصور اجلانبني مرتبا مثل الكل احلاصر   يف أنه ال اية له،متوسطات بعدد ما بني الطرفني

. جاران املتوسطات وإن كانت تذهب إىل غري النهاية، فلكل واحد مما ال اية له من جانبيه والثاين أن هذه. خلف

ه، وهو من مبادئ الربهان ال الوسط ل فتكون إذن بعض املقدمات اليت يف: ومعلوم أنه ليس بينه وبني جاره واسطة 
 .هذا خلف: مبدأ الربهان غري معلوم  فيكون بعض ما هو: ووضع أن كل علم بوسط . حمالة

ما يعلم يعلم بذاته بال وسط، فيكون عند النهاية يف التحليل، ويكون  وإن بعض. فبين إذن أنه ليس كل علم بربهان
مقدمات الرباهني إما أن  فال يكون أيضاً ما ظُن من أن. مقدمات الرباهنيجمراه املبدأ الذي تنتهي إليه  هو وما جيرى

بل احلق أن ذلك ينتهي إىل بين بنفسه بال . بيان حقا تكون بال اية، أو توقف يف كل برهان عند أصل موضوع بال
 .واسطة

 بين بعضها ببعض، فقد فُسخيتخلصون من الشبهة بأن جيعلوا الرباهني منتهية إىل أوائل  وأما الذين ظنوا أم

إحدامها أن بيان الدور : ثالث  طريقهم يف التعليم األول، فقيل إن البيان بالدور ليس ببيان البتة، وبين ذلك حبجج
من اآلخر، وكل واحد منهما أشد تأخرا وأخفى من  يوجب أن يكون شيئان كل واحد منهما أكثر تقدما واعرف

أحدمها بالقياس إلينا واآلخر بالقياس إىل الطبيعة، حىت يكون ما هو أعرف فهو  وناآلخر، ال من وجهني مثل أن يك
الشيئني مجيعا من جهة  ولكن العرف فيما يتعلق بالبيان الدوري يف. عندنا وأخفى عند الطبيعة، فإن هذا ميكن أعرف

من أن يكون ما يؤخذ مقدمة يف قياس ألنه ال بد : معا  واحدة، وبالقياس إلينا وحده، أو بالقياس إلينا وإىل الطبيعة
وقد ال يكون كذلك، بل يكون ما هو أعرف . قد يكون مع انه أعرف أقدم بالطبع مث. ما أعرف عندنا من النتيجة

بعينه أعرف  وإذا كان كذلك حصل الشيء الواحد. متأخرا عند الطبيعة كجزئيات االستقراء الشخصية عندنا
 .عينه، وهذا مستحيل جداعندنا من شيء، وأقل معرفة منه ب

إذا كان يبني مقدمة  وذلك ألنه.  أن املربهن بالدور يكون يف احلقيقة مصادرا على املطلوب األول-الثانية  واحلجة
سواء : تبني مبقدمة أو مقدمات تبني باملقدمة األوىل  مبقدمة، مث كانت تلك املقدمة تبين نفسها باملقدمة األوىل، أو

واحدة أو كثرية، أي كثرة كانت، فإنه إمنا يبني الشيء مبا يتوقف بيانه على   وتلك األوساطكانت تلك املقدمات
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موجود ال يفترق فيه  ألن القول بأن الشيء: الشيء، فيكون إمنا تبين الشيء ببيان الشيء نفسه، وهذا حمال  بيان
فإن . د ألن الشيء موجود فقط وال يزدادالشيء موجو احلال بني انه يوضع وضعا بال بيان مليته، وبني أن يقال إن

وإن كان ال يقبل أن الشيء . يقبل أيضاً أن الشيء موجود ألن الشيء موجود كان ال يقبل أن الشيء موجود، فال
 .الشيء موجود، فال يقبل البيان بالدور موجود ألن

   
يكون؛ فإنه ال بد من   يكون ويف أي شيء أنه قد تبني يف أنولوطيقا األوىل أن البيان بالدور كيف-الثالثة  واحلجة

. واتفاق مثل هذه يف الرباهني قليل. مساويا له أن يقع يف حدود أقلها ثالثة، وأن يكون بعضها منعكسا على بعض

الوىل للرباهني كلها على هذه الشريطة حىت يتبني بعضها ببعض الدور؟ وهذه  وكيف ميكن أن يتفق أن تكون املبادئ
هذا يف بعضها ال  فإن مل يتفق.  كثرية جدا ال يتفق يف مجيعها أن تكون حدودها متعاكسة- لرباهني مبادئ ا  أعين-

فإم ملا أرادوا أن يتخلصوا من لزوم أن ال برهان،  .إن هؤالء يعاجلون الداء بأدوى منه: وِنعم ما قيل . يتبني بالدور
  مبادئ الربهان حمتاجة يف أن تعلم إىل ما ال يعلم إال ا،إىل غري النهاية، فجعلوا أو ال بد من ذهاب مبادئ الربهان

 .فآل أمرهم إىل أن جعلوا مبادئ الربهان ال تعلم البتة وال يعلم ا شيء

ولكن يف  بيان الدور ال خيلص من الذهاب إىل غري اية، فإن الدور نفسه ذهاب إىل غري النهاية، على أن
 .ختلصوا من الذهاب إىل غري النهاية وا من الشناعة املبطلة للعلم، والفال هم ختلص. موضوعات متناهية العدد

يتغري وال ميكن أن يكون معلوم ذلك العلم حبال أخرى غري ما علم  وملا كانت مقدمات الربهان تفيد العلم الذي ال
تسمى  ملعاين اليتوهذا املعىن أحد ا. مقدمات الربهان أيضاً غري ممكنة التغري عما هي عليه به، فيجب أن تكون

 ."الضروري"فلنعد الوجوه اليت يقال عليها . ضرورية

: إما أن يقال حبسب الوجود املطلق بال شرط " الضروري"إن : يف بعض ما سلف فنقول  وكانا أومأنا إىل ذلك

و الشيء املطلق، وه وإما أن يقال حبسب العدم. الذي ال ميكن البتة أن يفرض معدوما يف وقت من األوقات وهذا
يقال حبسب وجود محل ما أو عدم محل ما  الذي ال ميكن البتة أن يفرض موجودا يف وقت من األوقات، وإما أن

كقولنا الباري : يكون السلب واإلجياب دائما مل يزل وال يزال  فيقال إما أن: وهذا على أحناء مخسة . وهو سلبه
 يس دائما على اإلطالق، بل دائما ما دام ذات املوضوعأو يكون السلب واإلجياب ل. جبسم واحد، والباري ليس

 وهو -إنسان  كل إنسان حيوان بالضرورة، أي ما دام كل إنسان وكل موصوف بأنه: موجودا ذاتا كقولنا 
يفسد فال يبقى اتصافه بأنه حيوان  فإن كل إنسان: فإنه يوصف بأنه حيوان ال دائما :  موجود الذات -املوضوع 

: مثاله . ما دام ذاته موصوفا باملعىن الذي جعل موضوعا معه ن ال ما دام ذات املوضوع موجودا، بلدائما، أو يكو

لون مفرق للبصر ال دائما مل يزل وال يزال، وال ما دام ذات املوصوف بأنه أبيض  كل أبيض فهو بالضرورة ذو
- موجودا أيضاً ما يلزم هذه   مع وجودها ويزولفإن بعض الذوات املوصوفة بأا أبيض قد تزول هذه الصفة عنها 

أبيض فإا تكون ال حمالة موصوفة بأا ذات   بل ما دامت الذات موصوفة بأا-الصفة وهو ذو لون مفرق للبصر 
وهذا يصح يف كل وجود ويف كل حنو من . بشرط ما دام احملمول موجودا أو تكون الضرورة فيه. لون مفرق للبصر
 فإن كل موجود ضروري الوجود أو غري ضروري الوجود فإنه ما دام: وما جييء بعد ذكره  الضرورة مما سبق
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فيما ال كون حملموله ضرورة  ولكن إمنا يفرد هذا القسم. موجودا فال ميكن أال يكون موجودا بشرط ما دام موجودا
 وال نقول قاعد قاعد بالضرورة ما دام قاعدا، كقولنا كل إنسان فإنه. هذا الشرط البتة"  ب97"إذا رفع 

وذا تفارق . الضروريات ممكنة للكل من املوضوع ويف كل لوقت فمادة هذه اجلهة من. بالضرورة ونسكت
 مثل إن القمر - ال بشرط وضع أو محل -الضرورة متعلقة بشرط وقت كائن ال حمالة  أو تكون. األقسام األخرى

وقوم حسبوا  .الضرورة ويورق يف الربيع بالضرورة أي وقت ما، وبعض الشجر ينتثر ورقه ب-بالضرورة  ينكسف
بل هذا قسم على : وليس كذلك  ألن القمر ينكسف بالضرورة ما دام منكسفا،: أن هذا القسم هو الذي قبله 

األقسام السالفة، وذلك ألن هذا القسم له وقت  حدة وإن كان يصح عليه شرط ذلك القسم كما يصح يف سائر
الذي قبله ليس له وقت ضروري؛ بل ضرورته اشتراط وجود نفسه،  والقسم.  فيهضروري ال ميكن أال يكون

 ل ألنه موجود وبشرط وجوده -وهذا القسم يف وقته ضروري الوجود . يف كل وقت واشتراط وجود نفسه صاحل
 كقعود زيد وليس انكساف القمر وقت انكسافه.وهو يف ذلك الوقت ال ميكن أال يكون. على اإلطالق فقط، بل

 .واضح وال حيتاج إىل أن نطول الكالم يف هذا فإن املقدار الذي قلناه. وقت قعوده
   

ممكنة أكثرية صلحت أن  بل إن كانت من مواد: الرابع ال يدخل يف إنتاج النتائج الربهانية الضرورية بذاا  والقسم
. وسنفصل الذايت بعد. نت حمموالا ذاتيةالربهان إن كا وأما سائر األحناء فتستعمل يف. تنتج نتائج إمكانية أكثرية

وإمنا صلحت . وإمنا صلحت أن تدخل يف الربهان ألا تصلح أن تفيد اليقني. نفسه ولكن كل حنو يفيد نتيجة مثل
يلزمه من النتيجة ممتنع  تفيد اليقني ألن كل واحدة منها فهي من اجلهة اليت صار ا ضروريا ممتنع التغري، فما ألن

 .التغري

 - كيف وصف بج -بالضرورة، عنينا أنكل ما يوصف بأنه ج  إن كل ج ب" كتاب القياس"وكنا إذا قلنا يف 

وقتا ما، أو بالوجود الغري الضروري، فهو موصوف كل وقت ودائما بأنه ب ،  دائما أو بالضرورة، أو وصف به
بالضرورة  نينا أن كل ما يوصف بأنه جوأما يف هذا الكتاب فإنا إذا كل ج ب بالضرورة، ع. بأنه ج وإن مل يوصف

فإنه ما دام موصوفا بأنه ج فإنه   بل معىن أعم من هذا وهو أن كل ما يوصف بأنه ج-ال . فإنه موصوف بأنه ب
احملموالت الضروريات هاهنا أجناس وفصول وعوارض ذاتية  موصوف بأنه ب ، وإن مل يكن موجود الذات، ألن

فإنه ليس إذا وصف شيء بنوع ما جيب أن يوصف جبنسه أو فصله . هذه اجلهة ىولزوم هذه بالضرورة عل. الزمة
فصوله ال  وكثري من. بل ما دام موصوفا بذلك النوع؛ فإذا زال فإن حده يزول ال حمالة. له دائما أو حده أو الزم

اً ال طعم له؛ فزال حينئذ احللو فصار تِفه مثال إذا استحال األبيض فصار مِشفّا؛ أو. وأما اجلنس فرمبا زال. حمالة
ورمبا مل يزل كما إذا استحال األسود فصار أبيض، . احللو والطعم معا النوع وجنسه، وهو األبيض واللون؛ وزال

 .ومل يبطل محل اجلنس بطل محل النوع

مات فلنبني كيف يكون املقول على الكل يف املقد وألن املقدمات الربهانية قيل فيها إا جيب أن تكون كلية؛
فإمنا كان املقول على الكل مبعىن أنه ليس شيء من األشياء املوصوفة " القياس كتاب"أما يف : الربهانية فنقول 

كان القول  كج مثال إال واحملمول كب مثال موجود هلا إن كان القول الكلى موجبا، ومسلوب عنها إن باملوضوع
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 لقد كان -زمان، بل يف املطلقات  والسلب يكون يف كلوهو أن الوجود : ومل يكن هناك شرط ثان . الكلى سالبا
 .املوصوفات باملوضوع وقتا ما وال يوجد وقتا جيوز أن يكون احملمول موجودا يف كل واحد من

 ال يف كل -معناه أن كل واحد مما يوصف باملوضوع، ويف كل زمان يوصف به  وأما هاهنا فإن املقول على الكل
- زمان مطلقا  .وذلك ألن هذه املقدمات كليات ضرورية. احملمول أو مسلوب عنه احملمولفإنه موصوف ب 

كالكتابة : باحملمول موجودا  إما أن يقال إن من املوضوع واحدا ليس احلكم عليه: والضروري تبطل كليته بشيئني 
يوصف باحملمول، املوصوف باملوضوع ما هو يف زمان ما ليس  أو يقال إن من. ألنه ليس كل إنسان كاتبا: لإلنسان 

 .فهذان يبطالن كون املقول على الكل ضروريا .كالصيب ألنه ال يوصف بعامل

من مجلة املطلقات يف كتاب القياس، " ما دام املوضوع موصوفا"اليت مبعىن  إنكم أخذمت الضروريات: وإن قال قائل 
إمنا كنا نأخذها  فأنا: مان، فاجلواب كليات مطلقة، وكانت كليتها ال تبطل باخللل الواقع من جهة الز فكانت هناك

وحيث كنا جنعلها مطلقة فما كنا . يف احملمول مطلقات بأن نرفع عنها جهة الضرورة؛ وهاهنا أثبتنا هلا جهة الضرورة
 مطلق من جهة هذه الضرورة بالفعل، بل مطلق من -موصوفا مبا وصف به   ما دام املوضوع-نقول إن الضروري 
الضرورة  ذه الضرورة فيه، ال إمكان الضرورة احلقيقية، حىت إن املقدمة اليت إذا اشترط فيهاه جهة إمكان اشتراط

وفرق بعيد بني إمكان . واجلهات مل ميكن أن تشترط إال من هذه اجلهة، فهي مطلقة إذا خلت من هذه الشرائط
ن احلكم أي زمان كان، وهناك الضرورة انتقضت باخللو ع فهاهنا إذا اشترطت. اشتراط شيء وبني اشتراطه بالفعل
القضية مطلقة بال شرط بالفعل، فلم تنتفض باخللو عن احلكم زمانا إذ وجد زمانا  إذا مل تشترط الضرورة، بل كانت

موصوفا باملوضوع،  ولو اشترط هناك شرط الضرورة فكان بالضرورة ما دام. مل يشترط دوام احلمل للوضع وكان
 .به، لكان القول منتفضافلم يوجد يف بعض زمان اتصافه 

   
غري الذي كان يعترب  إن الذي يعترب فيه اخللو زمانا والدوام زمانا ها هنا هو: هذا من جهة أخرى فنقول  ولنعرب عن

ومها ذات الشيء األبيض وذات : على اإلطالق  فهناك إمنا كان يعترب ذلك ما بني حدي املطلوب. فيه األمران هناك
وهاهنا يعترب ذلك يف شرط للموضوع . عند ذات املوضوع من حيث ذاته فيعترب حال احملمولاللون املفرق للبصر، 

ليس  وهناك مل كن بشرط هذا بل كان إمنا يكون مطلقا ألنه. املوضوع موصوفا بصفة أنه أبيض  ما دام ذات- وهو 
بيض فهو ذو لون مفرق أ فكان ليس كل موصوف بأنه. يعرض لذات املوضوع دائما، بل يف وقت اتصافه بأنه كذا

حيمل يف كل وقت على ذات املوصوف بأنه  ال" ذو لون مفرق للبصر"فكان . للبصر ما دام موصوفا بأنه أبيض
إمنا يمنع هاهنا أن خيلو شيء من املوضوع عن احملمول زمانا إذا  ولكن. أبيض، بل وقتا ما، وهاهنا كذلك أيضاً

الربهان مع  وهذه املقدمة تستعمل يف. ضرورة وكان هناك كذلك أيضاًبالشرط الذي تصدق معه ال أخذنا املوضوع
 .تنو، بل نظر إىل الوجود فقط وإمنا تكون مطلقة باحلقيقة إذا حذفت ومل. حذف جهة الضرورة ولكن تنوى

 .فقد احنلت هذه الشبهة العويصة

  الفصل الثاين
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 يف احملموالت الذاتية اليت تشترط يف الربهان

جيب أن تكون ذات احملموالت للموضوعات الذاتية اليت تشترط يف الربهان غري  ملقدمات الربهانيةوإذا كانت ا
تكن مبادئ الربهان  ولو كانت احملموالت الربهانية جيوز أن تكون غريبة، مل. فإن الغريبة ال تكون علال غريبتها،

إن الذي هو بذاته يقال على : ته فنقول بذا فلنبني ما الذي هو. علال، فال تكون مبادئ الربهان على للنتيجة
من جهة لكل " ذايت"فيقال " : كتاب الربهان"ومها املعتد ما يف  منها وجهان خاصان باحلمل والوضع،: وجوه 

مقول من "أو قلت " ذايت"من طريق ما هو، وهو داخل يف حده، حىت يكون سواء قلت  شيء مقول على الشيء
 شيء وجنس جنسه وفصله وفصل جنسه وحده وكل مقوم لذات الشيء مثلوهذا هو جنس ال". هو طريق ما

فأقول قبل أن . التعليم األول اخلط للمثلث، والنقطة للخط املتناهي من حيث هو خط متناه، وهكذا قيل أيضاً يف
. يف أن تكون داخلة يف جواب ما هو صلوح اجلنس نرجع إىل الغرض جيب أن نستيقن من هذا أن الفصول صاحلة

كل واحد منهما للنوع كاآلخر يف كونه داخال يف ماهيته، ومقوال يف طريق  ويف التعاليم األول وضع الفصل واجلنس
والفصل  وفرق به بني اجلنس: جعل الفصل األخري املورد يف حد اجلنس بأنه مقول يف جواب ما هو  مث قد. ما هو

 .وغري الفصل

طريق ما هو، وأن يكون بينهما فرقان على ما رأيناه  غري املقول يففيجب من ذلك أن يكون املقول يف جواب ما هو 
 .وأوضحناه يف موضعه

    : ولنعد إىل موضوعنا الذي فارقناه ونقول هذا" أ 98"

املعروض له  فإنه إذا كان شيء عارضا لشيء وكان يؤخذ يف حد العارض إما: الذي بذاته من جهة أخرى  ويقال
واالحنناء؛ أو موضوع املعروض له  عدد يف حد الزوج، واخلط يف حد االستقامةكاألنف يف حد الفطوسة، وال

لقائمتني؛ أو جنس املعروض له بالشرط الذي يذكر، فإن مجيع ذلك  كاخلارج من املتوازيني ملساو زواياه من جهة
 الت يف الرباهني،وهذان مها اللذان يدخالن من احملمو. وعارض للشيء من طريق ما هو هو يقال له إنه عارض ذايت

مل يستعمل يف  إن كان ذلك اجلنس أعم من موضوع الصناعة: واللوايت يؤخذ يف حدها جنس موضوع املسألة 
املستعمل يف الطبيعيات خمصصا من جهة  فيكون الضد. الصناعة على الوجه العام، بل خصص مبوضوع الصناعة

قادير مناسبة مقدارية؛ ويف العدد مناسبة عددية تجعل حبيث يدخل يف امل واملناسبة. النظر فيه مبا فيه مبا يكون طبيعيا
حيث  إليه وال ينتفع به من وأما ما خرج من موضوع الصناعة فال يعتد به وال يلتفت. الصناعة يف حدها موضوع

يؤخذ يف حده موضوع  نعم إن كان خارجا من موضوع املسألة وليس خارجا من موضوع الصناعة، فال. هو خارج
موضوع الصناعة يف حده أخر األمر، فهو مما  ولكن ال بد من أن يؤخذ. سألة، بل جنسه وموضوعه وأمر أعم منهامل

حمموله أعم " هذا املضروب يف نفسه زوج"و " هذا اخلط مساو هلذا اخلط" فإن احملمول يف قولك. يدخل يف الربهان
املوضوع  املقدمات الربهانية يكون إما ليسفكيف يؤخذ يف حده املوضوع؟ فليس كل حممول يف  من املوضوع؛

احملموالت املقدمات إما أن تؤخذ يف  مأخوذا يف حده، وإما ما هو مأخوذ يف حد املوضوع، اللهم إال أن يقال إن
أو يقال إن احملموالت املقدمات إما أن تؤخذ يف حدود  حدود املوضوعات هلا، أو يؤخذ يف حدودها الصناعة؛
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وإىل هذا ذهب . املوضوعات أو ما يقومها مما هو من تلك الصناعة يؤخذ يف حدودها  تكوناملوضوعات هلا، أو
يقومه مأخوذ يف  فكل حممول برهاين إما مأخوذ يف حد املوضوع، أو املوضوع وما. األول وإن مل يفصح به املعلم
فإمنا " املساوي"حمل عليه اخلط إذا  إما مطلقا كالسطح للمثلث، وإما لتخصيص يلحق به ضرورة، كما أن: حده 

إذا حمل عليه أنه واحد حمل عليه الواحد يف العاملية ال الواحد  والعامل. وهو خمصص" املساوي خلط ما"يحمل عليه 
 .ختصيص له بقول أو فعل وهذا أيضاً. مطلقا

املعروض له أو يؤخذ موضوع املعروض له أو جنس  وأما كيفية أخذ ما يقوم املوضوع يف حد العارض فذلك أن
حد مضروب عدد زوج يف عدد فرد؛ واملثلث يف حد مساواة مضروب  األول كما يؤخذ العدد يف. موضوع جنسه

ولكن يؤخذ . فإن موضوع هذا العارض هو املثلث القائم الزاوية: اآلخرين كل يف نفسه  ضلعه يف نفسه ملضروب
والثالث كما يؤخذ  .لقائم الزاوية، فإنه موضوع جنسهوالثاين كما يؤخذ السطح يف حد املثلث ا. حده املثلث يف

 .فجميع هذه يقال هلا أعراض ذاتية. العدد يف حد الزوج

فليس بذايت، بل هو  من احملموالت ال مأخوذا يف حد املوضوع، وال املوضوع أو ما يقومه مأخوذا يف حده، فما كان
وما بعد هذا فيقال . الزما على ما سنوضح  وإن كانعرض مطلق غري داخل يف صناعة الربهان مثل البياض للققنس

فيقال ملا معناه غري مقول على موضوع أو موضوع : الئقا بالربهان  بذاته ال على جهة تليق باحلمل والوضع وال
ويقتضي شيئا  وأما املاشي واحملموالت كلها فكل واحد منها يقتضي معىن ذاته مثل معىن املاشي؛ .وهو قائم بذاته

 .فذواا ليست هي بذواا. املعىن على ذاا فليس وال واحد منها مقتصر الوجود والداللة يف. و املوضوع لهآخر ه

مثل إن الذبح إذا معه املوت مل يقل إنه قد عرض : سبب للشيء موجب له  للشيء الذي هو" بذاته"ويقال أيضاً 
على كرت،   برق إثر مشى ماش، أو ميشي إنسان فيعثربل الذبح يتبعه املوت بذاته، ال مثل أن يعرض : ذلك اتفاقا

 .وسائر كل ما كان اتفاقا

أعين بقويل أوليا أنه مل يعرض لشيء آخر ثن عرض له، . الشيء أوليا ملا كان من األعالاض يف" بذاته"ويقال أيضاً 
نقول  كما:  شيء آخر فيه بني العارض واملعروض له، وكان املعروض له سببا يقال إنه عرض يف بل كان ال واسطة

 .أبيض فالسطح أبيض بذاته، واجلسم أبيض ألن السطح. جسم أبيض وسطح أبيض
   

ما "يطلق لفظة  فإنه قد: بل الداخل يف غرضنا هو املذكوران األوالن . الوجوه اخلارجة عن غرضنا هاهنا فهذه
فيقال للمقوم ذايت ملا يقومه وبذاته : الفن  على املعىن املذكور يف هذا" ما هو"مرادفة ملا هو مقول من جهة " بذاته

 ورمبا قيل -به العرض املأخوذ يف حد املوضوع أو ما يقومه على ما قيل  وقد يطلق لفظة بذاته والذايت ويعين. له
أعم منه،   ويعين به ما يعرض للشيء أو يقال عليه لذاته وملا هو هو، ال ألجل أمر-وأشد حتقيقا  على معىن أخص

فلذلك من غري . يتضمن شرط األولية وحني استعمل على هذا املعىن يف التعليم األول فقد.  أمر أخص منهول ألجل
ما كان جيب أن يقال إن : وإذا مل يفهم ذلك شوش ونوقض وقيل  .استثناء وشرط أنتج منه أنه جيب أن يكون أوليا

 ال املوسيقى وال البياض: ولذلك قيل . األولوالسبب فيه أنه مل يفهم هذا االشتراك  .لذاته هو الذي ملا هو هو

البياض فهو له ألنه جسم  وأما. ألن املوسيقى من خواص اإلنسان فتكون للحيوان بسبب أنه إنسان: بذاته للحيوان 
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لإلنسان، ومنه ما هو غري ضروري مثل  ومن هذه األعراض الذاتية ما هو ضروري مثل قوة الضحك. مركب
 .الضحك بالفعل لإلنسان

البتة  الناس عن احلجة يف هذا الباب لسوء فهمه أن ظن أن احملموالت يف الرباهني ال تكون وقد بلغ من عدول بعض
يسموا املقوم ذاتيا، وال يفهم هناك من  بأن" إيساغوجى"إال من املقومات، ألنه ملا جرت العادة عليه يف تأمله لكتاب 

وليس كل علة، فإن الفاعل والغاية ال : قال . ذمل بعينه وهو العلة" ربهانال كتاب"الذايت إال املقوم، ظن أن الذايت يف 
جيري جمراها وهو  جيعل أحدمها وسط برهان، بل املادة أو ما جيري جمراها وهو اجلنس، أو الصورة أو ما يصلح أن

 إذا كان حمموهلا ذاتيا املقدمة الكربى ذاتية الفصل؛ وإن حمموالت املطالب أيضاً هي هذه بأعياا؛ وإنه إمنا تكون
 وحني مسع قسمة الذايت مل يعلم أن. األوسط يكون ذاتيا لكال الطرفني يعين املقوم وقال احلد. مبعىن املقوم للموضوع

أن من : القسمة هكذا  الذايت يف كال القسمني املستعملني هو احملمول، بل حسب أنه املأخوذ يف احلد فظن أن
مأخوذ يف حد احملمول، ليس أن ذلك احملمول   يف حد موضوعه؛ ومنه ما هو موضوعالذاتيات ما هو حممول مأخوذ

 .املوضوع يكون ذاتيا للموضوع، بل
   

املنطق، فاعتقد  بعض املنتسبني إىل املعرفة ممن كانت عبارة هذا اإلنسان أقرب إىل طبعه فعول عليه يف وقد رأيت
فهو مقوم؛ وأال معىن للخاصة اليت تعم  مول ضروري غري مفارقكل حم: مجيع هذا فألزمه لزوم هذا املنهج أن قال 

مفارقته؛ وأن كون املثلث املتساوي الساقني ذا زاويتني متساويتني  النوع كله يف كل وقت؛ وأن اخلاصة مما ال ميتنع
 خاصة؛ وان كون كل مثلث ذا زوايا مساوية لقائمتني فصل ال خاصة؛ وأن هذه مقومات عند القاعدةفصل ال

ويعترف أن ذلك كثريا ما  .ومع ذلك فيجعل احلد األوسط علة موجبة للكرب حىت يكون الربهان برهانا. ملوضوعها
مبقوم، فيكون األكرب املعلول ليس مقوما بل الزما، وقد  يكون مساويا، ويعترف أن كل مقوم علة، وأن املعلول ليس

  ومع ذلك فإن املقدمة تكون ذاتية وحمموهلا ليس- مقوم ومع أن يكون الزم غري. املقوم فرضه حمموال ذاتيا مبعىن

وأيضاً فإنه مع قوله ذلك يعترف أن  .ويعترف أن املعلول رمبا كان الزما عن العلة دائما ال يفارقه. بذايت مبعىن املقوم
علة، والشيء ال ألن املقوم : املثلث فال يكون املثلث مقوما له  مثل املساوي زواياه لقائمتني إن كان مقوما ملثل

ما  ألن كل مقوم متقدم؛ واملتقدم ال يكون متأخرا عن نفس: علة ومعلوال إال بسبيل العرض  يكون للشيء الواحد
املعية مقوما، واآلخر مع  ويعترف أنه ليس كل ما هو مع شيء دائما فهو علة، بل حيتاج أن يكون مع. هو متقدم

-  ألنه ذايت- فيكون احملمول يف األكثر. املعية غري مقوم وألن األوسط يف الربهان علة لألكرب . مقوما لألوسط 
" 598"وما الزم لزوما . كليا" 598"وأيهما كان غري مقوم فهو الزم لزوما  .عنده مطلقا، فهو متقوم بالوسط

طالب مجيع امل وأنت تعلم أن! فما أخلق بالعاقل أن يتعجب من عقول هؤالء.فهو مرة أخرى مقوم: ذايت  كليا فهو
جتد فيها قياسا يطلب عن حممول جنسي أو  فإنك ال. يف علم اهلندسة والعدد تطلب عن أمور الزمة غري مقومة بوجه

أنكر أن تكون العلة الفاعلة وسطا، مث إنه يف احلال ضرب املثل  والعجب من ذلك األول املتشبه به إذ. فصلي
. يف احلقيقة علة للكسوف وتؤخذ يف حد الكسوفوذلك : الوسط يف إثبات الكسوف  بتوسط قيام األرض يف

والرباهني كما  وكثري من األسباب الفاعلية والغائية تؤخذ يف احلدود. تؤخذ يف حد صنف من احلميات والعفونة
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 .يأتيك بيانه من بعد

 متقومة وذلك علة المنحاق الضوء مقومة له، ال: األرض يف الوسط  والعجب اآلخر أن املثال الذي أورده هو قيام
 ومما يغرهم ما يقال من أمر احلد وأنه مناسب. الذي هو احلد األصغر، ال مقوم له به، وعارض خاصي للقمر

احلد األوسط أو األصغر  للربهان، فيحسبون أن كل برهان ينحل إىل احلد، وإذا احنل إىل احلد كان املطلوب هو
: القائل إن القمر تقوم األرض بينه وبني الشمس  لقائسوأن ا. إن كان فإمنا يكون ذلك بني األوسط والكرب. كذلك

أورثته ظلمة بالستر، مل يكن الوسط فيه حدا للقمر وال جزء حد، وال األكرب  وما قامت األرض بينه وبني الشمس
 -جمموعهما  بل الوسط واألكرب كل واحد منهما أو. مبعىن املقوم، وال جزء حد له، لكنه معلول له حدا لألوسط

للقمر، وليس شيئا مقوما له حىت   حد للمطلوب الذي الكسوف، وهو عرض ذايت من األعراض اليت-ستعلم كما 
 .يكون ذاتيا باملعىن الذي عندهم

كتاب " إمنا يعرض هلم من سببني ، أحدمها بسبب ما جرت به العادة من استعمال لفظة الذايت يف وهذا الطغيان
والثاين . ما قيل يف كتاب قبله  وال الضروري وال الكلى يف هذاالكتاب هوومل يعلموا أنه ال الذايت". إيساغوجى

كان الذايت املقوم بتخيل عندهم أنه أشرف؛ والربهان أيضاً  تفخيم أمر الربهان إذ جعلوه من الذاتيات املقومة، إذ
جيب   قال قائل إنه الفيتومهون أنه جيب أن تكون مقدمات الربهان من األشرف ال غري، كما لو .باحلقيقة هو أشرف

الطبيعية أو التعاليمية، بل إمنا  أيضاً أن يكون برهان على سالب ألنه خسيس، أوال جيب أن يكون برهان على األمور
فإنه إن كان لألشرف يف هذا الكتاب مدخل، وكان املدخل  : يناسب الربهان األشرف من األمور وهو األمر اإلهلي

صدق، بل الشرف اآلخر، وكان جيب أن يعترب هذا يف املبادئ، فيجب أن يعترب وا ليس على سبيل شرف املناسبة
بالشرف إذا كانت  فيكون إمنا جيب يف املقدمات أن تكون ذاتية احملموالت مبعىن املقوم الفائز: املسائل  أيضاً يف

 .خمتصة بالعلم اإلهلي لشرفه
   

ذا شريف وذا  لمي إىل ما يفزع إليه القاصرون من أنوال جيب أن يصغي الرجل الع. هذا وأمثاله بشيء لكن ليس
ولنصر إىل غرضنا يف حتقيق األعراض  فلنعرض عن أمثال هؤالء اخلارجني،. خسيس، بل إىل املوجود يف نفس األمور

فال خيلو عنها ذات : خاصة بذات الشيء أو جنس ذات الشيء  إمنا مسيت هذه أعراضنا ألا: الذاتية فنقول 
اإلطالق مثل ما للمثلث من كون الزوايا الثالث مساوية لقائمتني، وإما حبسب   إما على-نس ذاته الشيء أو ج

مثل : خصوصا  إذا كان املوضوع ال خيلو عنه أو عن مقابله حبسب املضادة أو حبسب العدم الذي يقابله املقابلة
 .والشيء عن موجبة أو سالبة اخلط فإنه ال خيلو عن استقامة أو احنناء، والعدد عن زوجية أو فردية،

عنه بأحد الوجهني املذكورين، وكانت ليست لغري املوضوع  فإذا اجتمع يف هذه العوارض إن كان املوضوع ال خيلو
 فلو كان املوضوع ال خيلو عنه، ولكن توجد لغريه من أشياء غريبة من ذاته أو جنسه .أو جنسه، كانت مناسبة لذاته

- يقومه وال ذات الشيء  إذا كانت ال تتعلق بذاته وبذات ما:  كانت ذاتية له بوجه  ملا-مثل السواد للغراب  
إىل سلب فقط، لكان ذات املوضوع ال يقتضيها يف  ولو كان املوضوع خيلو منه ال إىل مقابل مثلها، بل. تتقوم ا

 ضيها ذاا، واختصت جبنسه ولزمتهإذا كانت من األمور الالحقة للموضوع، اليت تقت فأما. املقارنة وال يف التقومي ا
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 .مطلقا، أو على التقابل، صارت تستحق أن تسمى أعراضا ذاتية

 لست أعين يف موضوع موضوع للمسائل، أعين -املوجودة يف موضوع موضوع للصناعات  إن األشياء: ونقول 
اللوازم العرضية اليت ذه  ماوأ.  هي اليت تعرض لذلك املوضوع لذاته وألنه ما هو هو-وجودها أن تكون فيه  اليت

وكيف وهي أعم من . املوضوع أثرا من اآلثار املطلوبة له الصفة فإا وإن كانت الزمة فهي خارجة عن أن تفيد
فإن أخذت من حيث هي خمصصة . إمنا توجد يف املوضوع، وهي توجد خارجة عنه إذ تلك اآلثار: تلك اآلثار 

 .ا املوضوعذاتية مأخوذا يف حده باملوضوع صارت

وذلك ألا إن أخذت من حيث : مسائل الصنائع الربهانية  واعلم أن األعراض الغريبة ال تجعل مطلوبات يف
وإمنا ميكن أن ختصص إذا كانت مناسبة للموضوع أو جلنسه أو ملا . بذلك غرابتها تتخصص مبوضوع الصناعة زال

وإن أخذت . الربهان  يكن كذلك مل يكن مستعمال يفوما مل. كاجلنس فيكون العام للعام واملخصص للمخصص هو
-  من حيث هو موضوع الصناعة-مطلقة فليس وجودها ملوضوع الصناعة  إذ قد توجد يف غريه فال يكون النظر  

 .فيها من جنس النظر املخصوص بالصناعة
   

ويبحث عما يعرض  املوضوعاتوالعلم اجلزئي إمنا هو جزئي ألنه يفرض موضوعا من . إما جزئية أو كلية مث العلوم
اجلزئي جزئيا، بل دخل كل علم يف كل  فإن مل يفعل كذلك مل يكن العلم. له من جهة ما هو هو ذلك املوضوع

الوجود املطلق، فكان العلم اجلزئي علما كليا ومل تكن العلوم  علم، وصار النظر ليس يف موضوع خمصوص، بل يف
 فينظر صاحبه. علما على حدة ألنه جعل له موضوع على حدة وهو العددعلم احلساب جعل  مثل هذا أن. متباينة

أو كان الناظر : هو كم  فلو كان احلساب ينظر يف العدد أيضاً من جهة ما. فيما يعرض للعدد من جهة ما هو عدد
إن كان ينظر يف و. ال العدد وال املقدار" الكم"هلما  يف اهلندسة ينظر يف املقدار من جهة ما هو كم، لكان املوضوع

وإن كان له . ما، أو ذو مقدار، فيكون نظره يف عارض للمقدار من حيث هو مقدار العدد من جهة ما هو يف مقدار
العلمان قد صارا  حني ينظر يف املقدار من جهة ما هو عدد أن ينظر فيما يعرض للعدد من حيث هو عدد، كان أيضاً

مبدأ حركة، فيكون له أن ينظر يف الشيء من  قدار من جهة ما يقارنوكذلك إن كان هذا ينظر يف امل. علما واحدا
أو كان صاحب العدد ينظر يف العدد من جهة ما هو موجود، كان له أن  .جهة له مبدأ حركة، مل يتميز علم من علم

 وعفذلك إذا كان موض. للموجود من حيث هو موجود، فكان احلساب ال يفارق الفلسفة األوىل ينظر فيما يعرض

لإلنسان من جهة ما   وطلب عارض غريب ليس- وليكن بدن اإلنسان - أمرا - ولتكن الطب -صناعة ما جزئية 
لإلنسان من جهة ما هو جسم مركب تركيبا ما،   فإن السواد- مثال كالسواد املطلق واحلركة املطلقة -هو إنسان 

رض للجسم املركب من حيث هو جسم مركب، له أن ينظر فيما يع واحلركة له من جهة ما هو جسم طبيعي، وكان
 الطب هو عني العلم الطبيعي الكلي، ومل يكن علما جزئيا فكأن يكون أيضاً بيطرة  لكان-أو من حيث هو جسم 

السواد سوادا خمصصا  وفالحة، إذ كأن يكون كل واحد منهما العلم الطبيعي ويتحري فيه الفهم، إال أن جيعل
احلال يكون لإلنسان، حىت ال يكون ختصيص  ادا إلنسان بل سوادا هو حبال مع تلكباإلنسان، ليس أن جيعله سو

فبين أن األعراض الغريبة ال ينظر فيها يف علم . ختصصت النسبة نسبة فقط، بل ختصيص ألمر خاص، لذلك اخلاص
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على  منا يكون بيانا فإ- وإن كان من مقدمات صادقة -اتفق أن أنتج شيء من هذا يف علم ما  وإذا. من الربهانيات
كان األوسط أمرا غريبا من هذا  فإن. ألن يف مثل هذا القياس إما أن يكون األوسط غريبا أو األكرب: سبيل العرض 

الربهان بالذات من صناعة أخرى، ويكون من هذه  املوضوع فيكون مناسبا ملوضوع آخر وللعلم الكلي، فيكون
اسبا، لكن محل األكرب عله ال يكون ألنه هو، بل األكرب احملمول غريب من فإن كان األوسط. الصناعة بطريق العرض

- منه ومن جنسه  وإال لكان األكرب مناسبا وال يكون أيضاً ألجل شيء داخل معه فيكون من حق األوسط أن 

ا حني مل يؤخذ يف بيا يكون بينه وبني األكرب أوسط أخر قد ترك، وأخذت النتيجة ال عن وجهها الذي تبني به
لعلم وأصل موضوع، فال حيصل من ذلك يقني مطلق وال  مقدمة بينة بنفسها، وال مقدمة جيري أمرها على أا مبدأ

 .البيان بيانا حقيقيا بل بالعرض فال يكون. يقني الزم عن أصل موضوع
   

ال يكون  ه إن- وإن كان الزما -بعضهم أن السبب يف أال يستعمل يف الرباهني وسط من عرض غريب  وقد ظن
فإن هذا النظر الذي حنن فيه ليس  : وليس املر على ذلك". برهان مل"علة ذاتية للطرف األكرب، فال يكون الربهان 

مل ينظر فيه يف هذا الكتاب، وصار حينئذ قياسا خارجا عن " مل برهان"حىت إذا مل يكن للشيء " برهان مل"كله فيه 
 فإنه ليس يصري القياس بأن ينتج شيئا. جدليا أو مغالطيا أو غري ذلكالكتاب، فصار ذلك  القياسات اليت يف هذا

يبان يف فن آخر من  صدقا من مقدمات صادقة مأخوذة من حيث هي صادقة، جدليا وال مغالطيا وال شيئا حقه أن
لى بيان بل هذا الكتاب يشتمل ع. هذه اخلمسة وال أقسام الصنائع القياسية أكثر من. الفنون اخلارجة عن الربهان

فيكون العارض الغريب الذي . اليقني باإلن فقط، وعلى ما يعطيه مع اإلن اللم الربهان املطلق الواقع على ما يعطي
سقوطا  وكفى. ال جيعل القياس خارجا عن البحث الذي يف كتاب الربهان؛ وال يوجب أال يكون يقني ليس بعلة

يقني بالبارئ جل ذكره إذ ال سبب  ني، انه يوجب أال يكون لهبقول من يقول إن ما ال يعرف له علة ال يكون به يق
هو فاقد للشيء الذي يطلب له العلم، وهو اليقني بالبارئ  لوجوده، فيعترف بأنه ضائع السعي يف طلب العلم، إذ

 أن وهو: أن العلة يف تزييف هذا العارض ما هو مفهوم كالم املعلم األول ملن فهمه  بل جيب أن يعلم. تعاىل جده
أمرا غريبا عن  وكيف كان األكرب، كان: العارض إذا جعل وسطا كان الكرب إما مساويا له وإما أعم منه  هذا

خارج موضوع الصناعة فهو واقع  وذلك أن ما ساوى شيئا يقع. موضوع الصناعة خارجا عن موضوع الصناعة
فإن كان . راض الذاتية بوجه من الوجوهاألكرب من األع فإذا كان كذلك مل يكن. خارجا، فضال عما هو اعم منه

عرضا غريبا أعم منه، دل كما تدل العالمات اليت هي أعم وجودا، وعلى ما قيل  األكرب عرضا ذاتيا وكان األوسط
 .ويكون مثل هذا البيان بيانا إن وقع حقا فإمنا يقع حقا على سبيل العرض. املتقدم يف الفن

  الفصل الثالث

 هانية كليةيف كون املقدمات الرب

  "الذايت"وتتميم القول يف " األوىل"ويف معىن 
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وكان املقول على . مقوال على كل واحد وإن مل يكن يف كل زمان" كتاب القياس" وقد كان املقول على الكل يف
قد خيتلف يف  مث. مقوال على كل واحد ويف كل زمان يكون فيه املوضوع بالشرط املذكور" كتاب الربهان" الكل يف

هو املقول على " كتاب الربهان"يف " الكلى" ، فإن" الكلى"، ومن "املقول على الكل"املفهوم من " تاب الربهانك"
وكل واحد من نوعي الذايت قد يقال أوال، وقد . باجتماع شرائط ثالثة فيكون كليا. كل واحد يف كل زمان وأوال

أوليا  ل اجلنس والفصل والعرض الالزم فغنما يكونفإذا كان الشيء حمموال على كلية املوضوع مث .يقال غري أول
" كل إنسان جسم"فإنا إذا قلنا  .له إذا كان ال يحمل أوال على شيء أعم منه حىت حيمل بتوسط ذلك الشيء عليه

. احليوان فيكون محله على احليوان قبل محله على اإلنسان ألن اجلسم يحمل على: فإن اجلسم ليس أوليا لإلنسان 

 .وال حيمل على اإلنسان إال وقد حمل على احليوان. أن يكون حمموال على اإلنسان وقف محله على احليوانفال يت

 .وقبل كونه لآلخر والشيء الذي يكون لشيء ومل يكن آلخر، ال يكون لآلخر إال وقد كان له، فهو الشيء أوال

 كان بالطبع أو بالعلية أو باملكان أو - اخلاصية وإذا تعقبت أصناف ما يقال أوال وقبل، وجدا تدخل يف هذه
 .ذلك بالزمان أو بالشرف أو غري

وعلى هذا القياس . املوضوع ثانيا فتبني أن كل حممول على أعم من املوضوع فهو حممول على األعم أوال، وعلى
 الساقني من فإن ذلك مما يوجد لغري متساوي" لقائمتني كل متساوي الساقني فزواياه الثالث مساوية"إذا قلنا 
 وهذا الصنف األول رمبا كان احملمول أوال فيه أعم من. وملتساوي الساقني ثانيا فهو إذن للمثلث أوال،. املثلثات

 -مساواة الزوايا لقائمتني  ورمبا كان مساويا مثل. املوضوع، كاجلسم للحيوان يف املثال األول، واحليوان لإلنسان

 .األول، ورمبا كان عرضا ذاتيا كما يف املثال الثاين اهية كما يف املثالوهذا رمبا كان داخال يف امل. للمثلث

مثل : يعرض له العارض أوال مقوما ملاهية املوضوع الذي يعرض له ذلك ثانيا  وجيوز أن يكون املوضوع الذي
فيكون عارضا  وأما متساوي الساقني فإمنا يعرض له ذلك ثانيا،. فإن كون الزوايا هكذا يعرض له أوال : املثلث

 .وجنسه يقومه. أوال جلنسه، وعارضا ثانيا له
   

. للجسم مثل الزمان فإنه أوال للحرجة مث للجسم، واحلركة عارضة: يكون عارضا لعارض للموضوع  وميكن أن

املوضع هي أال يكون الشيء حمموال  وعسى أال تكون هذه األولية معتربة يف هذا املوضع، بل تكون األولية يف هذا
فإن من . عليه باحلقيقة؛ بل يف احلقيقة إمنا قام على ما هو له أول على أعم من الذي قيل إنه له أوال وإن كان حمموال

متساوي  متساوي الساقني فإن زواياه مساوية لقائمتني، فلم يبني ذلك باحلقيقة من جهة ما هو بين أن كل مثلث
 .الساقني، بل من جهة ما هو مثلث

فإن بني هذا العارض للمثلث وبني املثلث وسائط : املوضوع واسطة  ول أال يكون بينه وبنيوليس من شرط األ
 .بل الشرط ما قد بيناه أوال. عوارض أقرب منه وحدودا مشتركة كلها

املوضوع، فال ميكن أن يكون هذا من مجلة الذاتيات الداخلة يف ماهية الشيء،  وأما ما كان ليس حمموال على كلية
لكن إمنا . للشيء لة الذاتيات الداخلة يف ماهيات أنواع الشيء، أو من مجلة األعراض اخلاصية الذاتيةمج بل من

 .حيمل على كلية املوضوع بسبيل التقابل على ما قلنا
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أولية لألنواع من  فتكون فصوال: األول فهو مثل الفصول املقسمة للجنس اليت ال تقسم نوعا حتته البتة  فأما القسم
ا تقسمها وال تقسم أنواعها ا تقومها وال تقوم أجناسها، وتكون فصوال أولية لألجناس منجهة أجهة أ. 

ما اليت ال تعمه، وال حيتاج أن يصري اجلنس نوعا ما معينا فيتهيأ  وأما القسم الثاين فهي العوارض اخلاصية جلنس
  متحركا وساكنا إىل أن يصري حيوانا أوذلك العارض، مثل أن اجلسم ال حيتاج يف أن يكون حينئذ لقبول مثل

 .إنسانا، وحيتاج يف أن يكون ضحاكا إىل أن يصري أوال حيوانا بل إنسانا

 .يف كيفية أولية كل صنف من الذاتيات فقد قلنا

حتتاج ألن املقدمة األولية هي اليت ال " : مقدمة حمموهلا أوىل"وبني أن يقال  "مقدمة أولية"واعلم أنه فرق بني أن يقال 
فاحملمول إمنا . وسائط بني موضوعها وحمموهلا واسطة يف التصديق وأما الذي حنن فيه فكثريا ما حيتاج إىل أن يكون

وما كان من األعراض . يف كل زمان، أوليا إذا كان مع كونه مقوال على الكل" كتاب الربهان"يكون كليا يف 
لنوع بأن جنسه يؤخذ يف حده ذلك العارض؛ وذايت للجنس ذايت ل الذاتية ليس خيتص بالنوع الذي وجد له، فهو

مثل زوج الزوج كما أنه عرض ذايت : وقد تكون أجناس األعراض الذاتية للموضوع  .بأن نفسه يؤخذ يف حده
 وهو -الزوج  وقد يكون ذاتيا ال للموضوع ولكن جلنسه، مثل أن جنس. للعدد، كذلك جنسه وهو الزوج وأوىل

 .جلنس العدد وهو الكم ا ذاتيا للعدد ألنه يوجد يف املقادير؛ ولكنه ذايت ليس عرض-املنقسم 

ذاتيا لذلك املوضوع فيجب أن يكون ال حمالة ذاتيا  وكل ما كان عرضا ذاتيا ملوضوع من اجلواهر ومل يكن جنسه
 التنافر واالتفاق وأما يف غري اجلوهر فقد ال يكون ذاتيا جلنس املوضوع مثل أن .جلنس املوضوع أو ما يقوم مقامه

 .الكم ذاتية للنغم، وأجناسها ليست أعراضا ذاتية ألجناس النغم، بل رمبا وقعت يف أعراض

أن تعلم أن من احملموالت األولية  فقد عرفت الكلى األوىل اخلاص مما أشرنا لك إليه إشارة ما، وسهل لك من ذلك
كاحلساس للحيوان؛ ومنا ما هي غري خاصة، "  ب99"الفصول  املقومة ملاهية الشيء ما هي خاصة كاحلدود وبعض

الفصول مثل املنقسم مبتساويني للزوج، والناطق لإلنسان عند من يرى الناطق  وإن كان أولية كاجلنس وبعض
 .لإلنسان وامللَك مشتركا

لمثلث، فمنها أولية خاصة كحال زوايا املثلث ل وأما احملموالت اليت هي أعراض ذاتية. واجلنس أوىل غري خاص
فإنه أوىل للخط الواقع على : الزاويتني اللتني من جهة واحدة مساويتني لقائمتني  ومنها أولية غري خاصة مثل كون

اخلارجة كالدالة املقابلة؛  املصير زاويتيهما املتبادلتني متساويتني، وللخط الواقع على خطني املصير الزاوية خطني
فغن صعب عليك . فهو اثنان باملعىن واالعتبار إن كان واحدا بالذاتوهذا اخلط و. ولكن ليس خباص ألحدمها

الواقع على خطني، اجلاعل زاوييت جهة واحدة متساويتني، واآلخر اجلاعل  تصور هذه االثنينية فخذ بدهلما اخلط
أوليان  وال يقبل قول من يظن أن جنس الفصل، إذا مل يكن جنسا، وفصله،.املتبادلتني متساويتان خمتلفتني، لكن

 .وعسى أم قالوا هذا يف الفصول املساوية. للنوع
   

القياس الكلى  فإن األوسط إذا كان أعم من األصغر يف: قد يكون الربهان أوال على ما ليس حبمل أويل  واعلم أنه
 على الربهان عليه أول برهان، لكنه ومحل عليه األكرب، فإن األكرب ال يكون محله على األصغر أوال، بل يكون
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. مجيعا، كالربهان على املثلث املثبت كون زواياه مساوية لقائمتني وقد جيتمع األمران. جزئيات األصغر برهان ثان

لكنه . منه األوسط مساويا لألصغر سواء كان األكرب مساويا لألوسط كما يف هذا املثال، أو أعم وهذا حيث يكون
 .ليس يقال على ما هو أعم منه كما قد علمت

 خاصة مثل مساواة الثالث لقائمتني فإنه ذايت للمثلث ومساٍو له؛ وقد يكون غري خاص راض الذاتية قد تكونواألع

أنه غري خاص فهو  أما. وذاتيا، وذلك مثل الزوج فإنه عرض ذايت ملضروب الفرد يف الزوج، ولكن غري خاص
لعرض الذايت اخلاص قد يكون مساويا، وا . موضوعه يؤخذ يف حده- وهو جنس -وأما أنه ذايت فألن العدد . ظاهر

وأما . املساوي فمثل مساواة الثالث لقائمتني فإنه مساو للمثلث وإما. وقد يكون أنقص من الشيء على اإلطالق
 .للعدد األنقص فمثل الزوج

ثل وأما أخص من وجه واعم من وجه م إما اخلاص على اإلطالق مثل ما مثلنا به قبل،: وأما العرض اخلاص فيكون 
ولكنه أخص من العدد من . العدد يؤخذ يف حده وهو الكم فإنه من األعراض الذاتية للعدد ألن جنس: املساواة 

وما كان من . وأعم منه من وجه ألنه يوجد فيما يوجد فيما ليس بعدد كاملقادير وجه، ألنه يوجد يف بعض العدد،
كاخلط والعظم  موضوعه كالعدد هاهنا، وأنواع أُخرالذاتية على هذه اجلهة وكان متقابال فإنه يقسم  األعراض

 .والزمان وما أشبه ذلك

أنواع أو أجناس متوسطة أو عالية مثل اإلنسان ألعراضه الذاتية،  ومن موضوعات األعراض الذاتية ما هي باحلقيقة
 أجناسا وأنواعاومنها ما يشبه . فإن لكل واحد منها أعراضا ذاتية على ما قلنا: والكم  مثل احليوان واجلسم

ماهية األشياء الداخلة يف  وليست، وهي املعاين اليت تقال على كثري ولكن ال بالسوية، وهي لوازم غري داخلة يف
ويعرض هلا عوارض ذاتية يبحث عنها يف ما . العالية املقوالت مثل الوجود والوحدة، ومها شبيهان من جهة لألجناس

وقد تكون أيضاً ألمور أخص من الواحد . ة واملعلول، والواجب واملمكنوالعل بعد الطبيعة مثل القوة والفعل،
 .وكاألنواع هلا واملوجود

ذاتيان للعدد، وكنا بينا أما غري خاصتني  قد كنا بينا أن املساواة والال مساواة عرضان: ونعود فنقول : هذا 
وأيضاً فإن العدد . د إليهما قسمة مستوفاةفينقسم العد: أو غري مساو  مث كل عدد فإما أن يكون مساويا. بالعدد

ألن  : ولكن قسمة العدد إىل املساوي وغري املساوي ليست قسمة أولية. والفرد قسمة مستوفاة ينقسم إىل الزوج
وأيضاً جنس العدد ينقسم  .مثل اخلط والسطح واجلسم والزمان: ما ليس بعدد وال حتت العدد ينقسم كذلك 

وأما القسمة إىل الزوج . األولية ما جلنس العدد فإذن القسمة. ساٍو وإما غري مساٍوفإن كل كم إما م: كذلك 
. ولذلك فإن جنس العدد ال ينقسم ما قسمة مستوفاة. بالقياس إىل ما ليس بعدد والفرد فهي للعدد قسمة أولية

 .نقول كل كم إما زوج وإما فرد فال

كل خط إما مستقيم وإما منحن، وكل عدد إما : بتقابل كقولنا  كونونقول إن القسمة األولية باألعراض الذاتية ت
 .طائر إن من احليوان ما هو سابح ومنه ماش، ومنه زاحف ومنه: بغري تقابل كقولنا  وقد تكون. زود وإما فرد

تلفة يف اجلنس ونسبتها إىل النوع خم ونقول إن القسمة املستوفاة األولية إما أن تكون بفصول وال تكون نسبتها إىل
كل آخر؛ وإما أن تكون بعوارض هي اجلنس أيضاً أولية مثل قولنا  األولية على ما بينا، وإن كان نسبة األولية يف
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 غري مساٍو، وقولنا كل جسم إما متحرك وإما ساكن، وإما بعوارض ال تكون للجنس أولية كل كم إما مساٍو وإما

مثل قولنا كل : بعينه  لعوارض إمنا تعرض للجنس إذا صار نوعا وذلك إذا كانت ا-وإن كانت القسمة ا أولية 
بلى ما مل يصر العدد نوعا معلوما مل يكن زوجا وال  عدد إما زوج وإما فرد، فالزوج والفرد ليس يعرض للعدد أوال،

: ك وكذلك قسمة احليوان إىل الضحاك وغري الضحاك وغري ذل. الزمة ألنواعه ألن الزوج والفرد عوارض: فردا 

شيء من هذه  وال تكفي طبيعة اجلنس يف أن يعرض. عوارض تعرض لألنواع بعد أن قامت طبائعها النوعية ألن هذه
 .له فهي من جهة القسمة أولية للجنس؛ وأما بذاا فليست أولية. العوارض

   
فإن أمكن أن  .سم مامثل قولك عدد ما أو ج: يف متييز األمرين أن منتحن ونأخذ طبيعة اجلنس خمصوصة  والقانون

االمتحان يكون جسما ما يصلح  يكون ذلك صاحلا ألن يعرض له األمران يف حالني، فعروضهما أويل، وعند هذا
فإن طبيعة اجلسمية كافية ألن . زوجا وان يكون فردا وال جتد عددا ما يصلح ألن يكون. ألن يتحرك وأن يسكن

وليس طبيعة العدد كافية يف ان نتصورها قد عرض .  حلوق فصل اأن نلتفت إىل نتصورها وقد عرض هلا املران قبل
 .ذلك العارض من األمرين ما مل ينضم إليها يف الذهن فصل إذا أحلقته ا تبني لك حينئذ أن يلحقها هلا واحد

زائد أول ملا فوقه، كقولك كل عدد إما  وقد يكون من أحناء القسمة للجنس ما ليس مبستوفاة وال أول له، بل هو
 .كم إما زوج أو فرد وإما ناقص وإما مساٍو، أو ملا حتته كقولك كل

وتكون األعراض كل واحد منها أوليا وخاصا  ونقول أيضاً إن القسمة اليت تكون أولية للجنس من حيث القسمة،
جمموعتني، وإما أن منه مساوية للباقيتني أو زاوية منه أعظم من الباقيتني  بنوعه كقولنا كل مثلث إما أن تكون زاوية

والثاين عارض خاص  فاألول عارض خاص باملثلث القائم الزاوية،. زاويتني منه جمموعتني أعظم من الثالثة تكون كل
كل : واحد منها أوليا وغري خاص مثل قولنا  وإما أن يكون كل. مبنفرج الزاوية، والثالث عارض خاص حباد الزاوية

فإن كل واحد منها وإن كان . وإما سابح وإما طائر وإما زاحف إما مشاءعدد إما زوج وإما فرد، وكل حيوان 
 كل حيوان إما: خاصا به، وإما أن يكون بعضها أوليا خاصا وبعضها غري خاص مثل قولنا  أوليا لنوع ما فال يكون

 .فالضاحك أويل خاص، وغري الضاحك أويل غري خاص: ضاحك وإما غري ضاحك 

وهو أن : ظاهر   قيل إن الزوج والفرد عارضان للعدد وليسا بنوعني أو فصلني مقسمني،السبب يف انه مل ونقول إن
الزوج والفرد، وال يعرف له الزوج  النوع من العدد يعرف مبلغه وهو كمال حقيقته وماهيته، ويعرف ما معىن

 تقتضي أن يكون بينا له وتكون نوعيته، وهي مبلغه، ال. ينقسم والفرد إال بنظر أنه هل ينقسم مبتساويني أو ليس
 .ومقابله االنقسام مبتساويني

. العدد أو فصل جنس أو فصال خاصا والزوج والفرد ال خيلو إما أن يكون كل واحد منهما جنسا لذلك النوع من

ميكن أن يكون عارضا الزما له؛ وكيف ميكن أن بكون  أو يكون نفس النوع، وقد علم نفس ذلك النوع، فكيف
 .لنوع آخر وكذلك الفردية ؟ وقد توجد الزوجيةفصال خاصا له

؟ وقد جيوز أن يفهم معناه ومعىن " أ100"اإلطالق  وكيف يكون جنسا أو فصل جنس أو شيئا من الذاتيات على
الذاتيات ليست احملموالت اليت تلزم يف كل وقت، بل اليت ال ميكن أن يرفع  ذلك العدد وال يفهم ذلك له، وكانت
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حىت يتأمل ويستبان،  فإنه ال ميكن أن يعقل ما العدد وجيهل أن األربعة عدد: ايت له مثل معىن العدد هو ذ معناها عما
وحنن قد علمنا ما معىن . الذهن مع معىن األربعة اللهم إال أن ال يكون معىن العدد مفهوما وال يكون أُحضر يف

ة، أمكن أن نشك فال ندري يف أول وهلة أنه ومعىن عدد ما مثل ألف ومخسمائ فإذا أحضرنا معناه. الزوج والفرد
يعرف ذلك  فإن كان عدد ما. حىت نستبني ونتأمل حال االنقسام بنصفني أو مقابله بنوع فكر ونظر زوج أو فرد

بسرعة أنه زوج ال ألجل أنه ذايت لألربعة  فيه بسرعة أو كأنه يف أول وهلة مثل األربعة والثمانية، فإنا إمنا حنكم
ولو كان ال يلوح ذلك لكان يتوقف إىل أن . منتصف عن قريب  ولكن ألنه قليل، فيلوح لنا أنه-والثمانية 
 .األربعة زوجا لذاته، بل لظهور عارض آخر عرفناه له وهو التنصف فإن ليس بيان كون.يستثبت

الزوج  إذا كانف. يعرف ا أن الزوج عارض ال ذايت ألصناف العدد ال حيتاج إىل التطويل ا وهاهنا وجوه أخر
نوعني للعدد وال فصلني  والفرد عارضني ألصناف العدد وليسا بفصول ذاتية وال أجناس، وال ميكن أن يكونا

 فبقى أن يكون كل واحد منهما عرضا عاما -للنوع   ألن الفصل املقسم للجنس هو بعينه الفصل املقوم-مقسمني 
 .اصا بالقياس إىل العددوعرضنا خ بالقياس إىل نوع نوع من العدد وغريه،

  الفصل الرابع

 قول يف التعليم

   
واألسباب . فيظن بنا أنا أعطيناه التعليم إنا رمبا أعطينا الكلى األوىل ويظن بنا أنا مل نعطه، وكثريا ما مل نعطه قيل يف

 تتحرك يف فلك أعطينا ويظن أنا مل نعط، مثل قولنا إن الشمس يف ثالثة أمور، واحد منها هو سبب ملا يكون قد
. وإن القمر يتحرك يف فلك تدويره إىل املغرب حركة كذا، وإن األرض يف وسط الكل خارج املركز حركة كذا،

 .الكتاب هذه العوارض تكون مقولة على الكل أولية ويظن أا ليست كلية بشرط هذا فإن

وال مقولة على كثري يف الوجود،  اوالسبب يف ذلك أن هذه األشياء يف الوجود مفردة وطبائعها غري مشترك فيه
" هذه الشمس"وقولنا " مشس"فإن قولنا . وليس املر كذلك فيظن أن حمموالا وإن كانت مثال أولية فليست بكلية،

فإمنا يدل على اختصاص " هذه الشمس"وقولنا . يدل على طبيعة ما وجوهرها" الشمس" وذلك ألن قولنا. خمتلفان
هي هذه  مث كل برهان نربهن به على الشمس فلسنا نربهن عليها من جهة ما. نهالطبيعة بواحد بعي من تلك

مل يقم عليه، بل جمرد طبيعة  الشمس؛ حىت لو كانت طبيعة الشمس مقولة على غري هذه الشمس، كان الربهان مما
بيعة مقولة أو حنكم عليها بشيء لو كانت تلك الط فنربهن عليها بشيء. الشمس من غري اعتبار خصوص وال عموم

 .والربهان متناوال للجميع على ألف شخص مشسي لكان احلكم

من جهة ما هي يف الوجود مقولة بالفعل على كثريين، " كلية" فيقال. والطبيعة الكلية يقال هلا كلية بوجوه ثالثة
 ما هي حمتملةمن جهة " كلية"ويقال . تقال عن الكليات من جهة ما هي كلية ذا الشرط وليست األحكام العقلية

وكما حيكى من أمر  ألن تقال يف الوجود على كثريين، وإن اتفق أن قيلت يف احلال على واحد مثل بيت مسبع،
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ويقال . من جيفته أو رماد جيفته مثله آخر طائر يقال له ققنس حىت يقال إنه يكون يف العامل واحد فإذا بطل حدث
 أيضاً له يف الوجود إمكان عموم، ولكن ألن جمرد تصور العقل له ال وال ملا ليس له يف الوجود بالفعل عموم" كلية"

إال واحدا  فيه شركة، وإن منع وجود الشركة فيه أمر ومعىن آخر ينضم إليه ويدل على أنه ال يوجد مينع أن يكون
 مانع وحده واحدا، بل تصورها شيء غري وأما نفس الطبيعة فال يكون تصورها وتصور أا واحدة بالعدد شيئا. أبدا

 .وراء تصوره هو الذي مينع العقل عن جتويز ذلك ولكن معىن آخر. عن أن تقال يف العقل على كثريين

وال ميكن أن . معناه وتصوره تصور فرد من العدد كتومهنا ذات زيد مبا هو زيد واجلزئي املقابل له فهو الذي نفس
 .فيه  أمرا مشتركا- فضال عن العقل -هم زيد، مبا هو زيد، ال يف الوجود وال يف التو تكون هوية

وهو أن العقل ال مينع أن يكون . األولني وكان األخري منها يعم. فالطبائع الكلية تقال على هذه الوجوه الثالثة
وليس هذا الطبيعة كاحليوانية، بل الطبيعة مقرونا ا هذا . آخر املتصور منها مشتركا أو ينضم إىل تصوره معىن

االعتبار  وإمنا يشترط هذا وينبه عليه حىت ال يظن أن هذا. من الطبيعة وحدها بال اعتبار زيادة هو أزيداالعتبار، و
 .الشيء فقط ليس اعتبار الكلية الذي هو اعتبار غري اعتبار الطبيعة؛ بل هو اعتبار طبيعة

ب أن تتذكر ما مسعته من هذا وجي. املقدمات فهذا هو الذي ينبغي أن جنعله الكلى املعترب يف العلوم ويف موضوعات
أمثال هذه القضايا عندك شخصية، بل جيب أن تعتقد أن املقدمة  وال حيب أن تكون. املعىن يف مواضع أخرى
وأما ما . موضوعها شخصا مثل زيد وكلّ ما نفس تصور موضوعه مينع وقوع الشركة فيه الشخصية هي ما يكون

بعد أن يصح  وال تسل كيف كان كليته من الوجوه الثالثة. ليةمثل الشم فاملوضوع فيه كلى ومقدمته ك كان
حكمت على  مشس، فقد فإذا قلت إن الشمس كذا وحكمت على الشمس من جهة ما هي. الواحد اآلخر كذلك

يشترك يف حكمك الكلى كثريون، وأنت  كل مشس لو كانت، إال أن مانعا مينع أن تكون مشوس كثرية فيمنع أن
فهذا سبب هذه الشبهة . أويل؛ وعلى هذه الشمس غري أويل م على الشمس باإلطالق ذايتفاحلك. جعلته كليا

 .الواحدة
   

أحدمها يف . الوجهني مجيعا الثاين من األسباب الثالثة فهو سبب الشبهة الثانية؛ وهي كأا عكس هذه األوىل يف وأما
والثاين أن السبب فيه أنه ملا حكم . نه مل يضعفظن أ وكان هناك وضع. انه مل يضع املقول على الكل فظن أنه وضع

انه كلى ومل يكن يف احلقيقة كليا إذ كان قد فاته أنه أويل؛ وكان هناك  على كل واحد فكان احلكم عاما حسب
فيجعل كل  وهذا كما يقول القائل إن التوازي أوىل خلطني يقع عليهما خط. فظن أنه مل حيكم كليا حكم على واحد

فظن املقول . الصفة إال ومها متوازيان وذلك ألنه ال خيلو شيء من خطني ذه. من جهة واحدة قائمةزاوية داخلة 
 وإن مل تكن كل -فائت، ألن الزاويتني اللتني من جهة واحدة  ألن شرط األولية: على الكل كليا وليس كذلك 

 وهذان. ي يكون حمموال على اخلطني فإن التواز-خمتلفتني لكن جمموعهما مثل قائمتني  واحدة قائمة بل كانتا

عليهما خط فصري  وذلك الشيء هو خطان وقع. اخلطان وذانك اخلطان يعمهما شيء التوازي موجود له أوال
وقائمتني، سواء كانت متساويتني وقائمتني أو  الداخلتني من جهة واحدة معادلتني لقائمتني، سواء كانت متساويتني

 .خمتلفتني
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أما الضرورة فإذا كان . وهي شبهة توقع فيها الضرورة أو اخلطأ. الشبهة الثالثة فهو سببوأما السبب الثالث 
فإذا . أمساء ببيانات خاصة فيبني احلكم يف كل واحد من أنواعه اليت هلا. الكلى العام ألنواع خمتلفة ال اسم له الشيء

مثاله أن . حد منها، وأن احلكم منا عليه كلىأوىل لكل وا مل يوجد احلكم لشيء أعم منه لفقدان االسم العام ظن أنه
بدلت تكون  املقادير املتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة؛ ويربهن أيضاً يف األعداد املتناسبة إذا يربهن يف املقادير أن

بل هو أويل لكل . أوليا لواحد منهما متناسبة وقد يربهن يف كل واحد منهما بربهان آخر، ولكن املربهن عليه ليس
يف صناعة اهلندسة ألن صناعة احلساب يوضع العدد فيها  كم إال أن اسم الكم ال يوضع يف صناعة احلساب وال

فكأن اسم الكم . وصناعة اهلندسة يوضع فيها املقدار على انه أعم جنس ال يتجاوز .على انه أعم جنس ال يتجاوز
صناعة أن هذا  فيظن يف كل يف كل. لعام اسمحبسب الصناعتني، وكأنه ليس يف إحدى الصناعتني للمعىن ا معدوم

التبدل "  ب 100"وكذلك هذا . الصناعتني العارض أوىل ملوضوع صناعته وهو يف احلقيقة أوىل جلنس موضوعي
 .غري ذلك مما هو كم بالذات أو ذو كم متقرر يف الزمان ويف النغم ويف القوال ويف

لذي احلكم عليه أوىل، بل على أنواعه، إما فقدان االسم على ما العام ا والسبب الذي يقع ألجله أن يربهن ال على
صعب  العام األول خارج عن أعم موضوع لتلك الصناعة الربهانية، وإما ألن الربهان على العام قلنا، وإما ألن

، حبذاء اخليال ألنه جنسي جدا، ولكنه على نوع نوع من أحوال ختص ذلك النوع سهل؛ وإما ألن العام ال ينتصب
ويكون شأن ذلك العام أن يربهن عليه بتخييل ما  والنوعيات اليت حتته تكون أقرب إىل اخليال فتنتصب حبذائه؛

 .كالتشكيالت اهلندسية

ليس من  وأيضاً الكم. فإن اسم الكم غري جائز يف الصناعتني: كلها جمتمعة يف مسألة التبديل  وهذه املعاين
من جهة حال األضعاف، ويقوم   الربهان إمنا تسهل إقامته على املقاديروأيضاً فإن. موضوعات إحدى الصناعتني

. من جهة ختصه، وصعب إقامته بنحو يعمهما مجيعا فيكون قد قام على كل واحد. على العدد من جهة حال األجزاء

ع للكم حبث وهلذا السبب يوض. بالتشكيل والتقريب من الوهم أسهل من ختيل الكم وأيضاً ألن ختيل العدد واملقدار
أكثرها باخلط   مباحث كثرية، بل خص- من جهة ما هو مقدار -وضع ألنواعه، بل مل ينسب إىل املقدار  خيصه كما

والسطح واجلسم أسهل من  والسطح واجلسم كل على حدة، إذ كانت نسبة األحكام إىل النوعيات من اخلط
 .التخيل نسبتها إىل املقدار املطلق حبكم القياس إىل

   
اإلنسان  وذلك أن ينظر: وقوع سبب هذا اخللط من قبل الضرورة؛ وأما كيفية وقوعه من جهة الغلط  فهذا وجه

كيفية الوجه يف استيفائها كلها،  أول نظرة يف آحاد معىن عام كمثلث مثلث من أنواع املثلث العام من غري أن حيس
.  كل واحد منها بربهان عام أو برهان خاص لكل واحدفيبين يف فإن كان استوفاها كلها مل حيس باستيفائها كلها،

. باجلزئيات يف املثلث املطلق ألنه له أوال، إال أن الغلط زاغ به عنه وخص ابتداء نظره وله أن يبتدئ فيبين ذلك

املغالطي، وهو أن ينتقل احلكم من  فحينئذ كيف ميكنه ان ينتقل إىل املثلث املطلق إال أن يعمل على االستقراء
-  أو غري متحقق استيفاؤها-جزئيات غري مستوفاة  فإن هذا ليس مغالطة يف اجلدل، وهو مغالطة يف . إىل الكلى 

وجود أي حكم كان يف جزئيات شيء مل يشعر باستيفائها يقينا أن حنكم باحلكم اليقني  ألنه ال يلزم من: الربهان 
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مغالطة يف اجلدل وهو  ولذلك ليس هذا. ز أن حيكم بهوأما احلكم اإلقناعي الشبيه باليقني، فقد جيو. الكل على
كيف يتنبه للشيء الذي هو املثلث املطلق ما مل يكن  ألن هذا الناظر يف اجلزئيات من املثلثات: مغالطة يف الربهان 

 م له أوىلالذي و كان حصل له كان له بعد أن ينقل احلكم إىل املثلث املطلق الذي احلك تيقن استيفاء األقسام التيقّن

كل صنف منها كليا  وعليه كلى؟ وإذا مل يتنبه لذلك، حِسب أن احلكم أولّى لتلك اجلزئيات، وظن احلكم على
إذا كان احلكم مقارنا ملعان خمتلفة أن ميتحن  ومن أراد أال يضل يف معرفة احلكم أولّى،فيجب. بطريق هذا الكتاب

فما إذا أُثبت وبطلت البواقي؛ ثبت : ها؛ ويبدل ذلك الواحد دائما واحدا من أولية احلكم بأن يرفع مجلة املعان إال
هذا مثلث متساوي  مثال. فاحلكم له أوال.  ارتفع احلكم-  لو أمكن ذلك -وإذا ارتفع وإن بقيت البواقي  احلكم،

 حناس؛ وأثنب املثلث؛ وجدت كون فإذا رفعت تساوى الساقني وكونه من. الساقني من حناس؛ وهو أيضاً شكل

ولكن إمنا ال يبقى . معىن الشكل ويبقى املثلث، كان احلكم ثابتا ولو أمكن أن يرفع. ثالث زوايا منه كقائمتني ثابتا
 فمن جانب تساوي الساقني وكونه من. مث إذا رفعت املثلث وبقى الشكل، مل يبق هذا احلكم .ألن املثلث ال يبقى

مرتفعا مع وضع األمرين  ثلث، ومن جانب الشكل؛ جتد احلكمحناس، جتد احلكم ثابتا مع رفع األمرين وإثبات امل
 .غري فيجتمع من االمتحانني أن احلكم كلى للمثلث ال. ورفع املثلث

  الفصل اخلامس

 يف حتقيق ضرورية مقدمات الرباهني ومناسباا

ن ما يكتسب أل: قيل . تكون ضرورية، وذلك إذا كانت على مطلوبات ضرورية مث إن مقدمات الربهان جيب أن
يقع فيها إمكان  بل النتيجة الضرورية تلزم من مقدمات ضرورية ال. أن يتغري ال يكون ثابتا ال يتغري بوسط ما جيوز

 .تغري

غري أن يكون بعضها لبعض ضروريا يف اجلوهر  أمور ضرورية يف اللزوم من: واألمور الضرورية على وجهني 
قبل أا ال تنفع يف كسب العلم اليقيين، وضرورية يف اجلوهر والطبيعة،  وقد أوضحنا. والطبيعة، وهذه لوازم خارجة

 .املوجودة بذاا وهي األمور

اليت املوضوع داخل يف حدها، فاملوضوع هلا  وأما. أما الداخلة يف حد املوضوع فهي ضرورية للموضوع ف جوهره
واليت على . اإلطالق وإما على املقابلةإما على : اللزوم أيضاً  ضروري يف اجلوهر، وهي ضرورية للموضوع يف

موضوع  فإن كان مما يوجد وال يوجد يف. منها يف الربهان ما كان ضروري اللزوم للنوع الواحد املقابلة، فاملأخوذ
 .ضروري واحد بالنوع، فليس داخال يف الربهان على األمر الضروري من حيث ما هو

 .فنقوله بعدوأما كيف نرتب هذه ليكون منها العلم اليقني 

دائم  قول ينتج به أمر ضروري وليس ضروريا فإن للمعاند أن يقول إن امللزوم الذي وضعته ليس وكل: قالوا 
إبطال النتيجة املدعاة أا  فإن كان. الوجود، فما يلزمه ليس بدائم الوجود، إذ ال جيب أن يكون دائم الوجود

 .والضرورة فيها هو بأال يكون فيها هذا املطعن قنيضرورية يكون ذه السبيل، فإن استحكام قوة الي
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معترفا ا عند  أي: هذا أن الذين يقتصرون يف أخذ املبادئ على أن تكون صادقة يف نفسها، أو مقبولة  فتبين من

 ورمبا كانت غري -أن تكون أولية الصدق  أي يعترف ا كافة الناس وتراها، من غري: قوم أو إمام، أو مشهورة 
فإن استعمال املقبوالت واملشهورات وأمثاهلا يف كلب : السبيل  ، فقد يضلون"كتاب اجلدل"صادقة كما نعرفه يف 
 وأما الصادقات فإذا مل تكن مناسبة للجنس الذي فيه. إذ ميكن أن تكون كاذبة: وبالهة  اليقني مغالطة أو غلط

وإن كان يقع ا يقني ما ألا ال  مبثلها يقع اليقني العلميالنظر، وكانت خارجية غريبة، ال تبني شيئا من اجلهة اليت 
 .تعطى صدق النتيجة فقط،ال ضرورة صدقها أو ملية صدقها وإمنا. إذ العلل مناسبة للشيء: تدل على العلل 

فإنه إذا كان الوسط غري ذايت وغري ضروري لألصغر، فال : إذا مل يكن ضروريا  وليس كل حق مناسبا وخصوصا
األصغر غري ثابت؛  فإن مل يكن ضروريا كان اليقني بنسبته إىل. أن يكون األكرب ضروريا أو غري ضروري  إماخيلو

وإن . ال من جهة ما هو موجود بالضرورة فلم يكن يقينا حمضا، إال أن يكون الربهان عليه من جهة ما هو ممكن،
يه، ألنه ميكن أن يزول احلد األوسط عن عند القياس عل كان ضروريا فإمنا هو ضروري يف نفسه ليس ضروريا

فحينئذ ال يبقى الشيء الذي كان علم بتوسطه فيزول حينئذ الظن والشيء موجود  .األصغر ألنه غري ضروري له
العلم الذي  فإنا إذا علمنا أن هذا اإلنسان حيوان ألنه ميشي وكل ماش حيوان، فإذا مل ميش بطل عنا .يف نفسه

 .نفسه باق واألمر يف. لم ندِر حينئذ أنه حيوان أو ليس حبيواناكتسب بتوسط املشي، ف

ماش حيوان معناه كل شيء موصوف بأنه  ألن قولنا كل: فإن قال قائل إن اليقني ال يزول وإن زال احلد األوسط 
 فإن كل شيء موصوف بأنه ماش فهو -املوضوعة للمشي موجودة   مادام ذاته- ماش وقتا ما فهو حيوان دائما 

- وان يقينا وإن مل ميشحي  ألن محل: ، فتكون الصغرى وجودية والكربى ضرورية "كتاب القياس"على ما علم يف  

 .ضرورية كما علم  ضروري؛ والنتيجة عن هذين- ولو مشى وقتا ما -احليوان على كل موصوف بأنه ميشي 

وذلك ألن الكربى . ذلك مل يفد اليقنيبرهاين، لوال  فاجلواب عن هذا إمنا يفيد اليقني لرجوعه بالقوة إىل قياس
 وهي قولنا -" كتاب الربهان"، ال على حنو ضرورة "كتاب القياس"حنو ضرورة  الضرورية املأخوذة ضرورا على

أن يكون  فال خيلو.  حقيقها أن كل شيء من شأنه أن ميشي فهو حيوان بالضرورة-بالضرورة حيوان  كل ماش
فإن كان مل يعرف بالعلة واللمية مل  . أن ميشي فهو حيوان، أو مل يكن عرف بالعلةعرف بالعلة أن كل ما من شأنه

وهذا املشي . وإن كان عرف، فإمنا اكتسب اليقني بقياس العلة. قبل يكن اليقني ثابتا حقيقيا كليا على ما أوضحناه
. املتقدمة  ما قيل يف األبواباألعراض الذاتية باإلنسان من وجه، وباحليوان من وجه آخر على يكاد أن يكون من

 .املشي  وهو-صار هذا القول برهانيا ألن األوسط فيه عرض ذايت "  أ101"فيكون إمنا 

وذلك ألن : إىل مقدمتني كربامها ضرورية  مث إن حتقيق حال املقدمتني إذا عرفنا باليقني يرجع باملقدمتني يف القوة
كل ما من شانه أن ميشي وميكن أن ميشي "قوته قوة قولنا " بالضرورة كل واحد مما ميشي وقتا ما فهو حيوان"قولنا 

 "كل إنسان يصح أن ميشي"فإنه يف قوة قولنا " كل إنسان ميشي"وقولنا ". حيوان بالضرورة ويصح أن ميشي فإنه

 .ومىت صدق صدق هذا معه

" ما شأنه أن ميشي فهو حيوانكل "ا، وكان قولنا  وإذا كان كذلك وكانت الكربى عرفت بالعلة حىت صح اليقني
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: األوسط عارضا ذاتيا للحدين باعتبارين، كان القياس برهانيا، وكان كأنك تقول  قوال يقينا معلوما بعلته، وكان

كان القياس  فلما. إنسان ميكن أن ميشي ويصح أن ميشي، وكل ما أمكن أن ميشي وصح أن ميشي فهو حيوان كل
. القياس بعينه بالفعل، فإنه ليس اليقني ج يقينا وليس يضر يف ذلك أال يكون هو هذااملذكور يف قوة هذا القياس، أنت

إال كونه بالفعل هكذا مل يقع يقني، بل وقع اليقني بسبب كونه بالقوة  بل لو مل يكن. إمنا جاء من كونه بالفعل هكذا
 .يكن يف قوته ذلك استحال وقوع اليقني به هكذا، ولو مل

   
ضرورية عن   ميكن أن تنتج نتائج صادقة عن مقدمات كاذبة، فكذلك قد ميكن أن تنتج نتيجةقد كان وكما أنه

عني القياس بل من جهة أا كانت  وكما أن النتيجة الصادقة مل يكن صدقها هناك من جهة. مقدمات غري ضرورية
جة الضرورية هاهنا ال نتيجتها ولو بالعرض، كذلك النتي بذاا صادقة، وأن من نفس تلك احلدود يوجد صدق

القياس، بل من جهة أا بذاا ضرورية، ويف قوة احلدود أن تغلب على حنو  تكون ضرورية من جهة اللزوم عن
 .ضرورته نتيجتها

 وإن كانت صادقة يف -صادقة أو كاذبة  وكما أن هناك قد يشك مىت أُحس بكذب املقدمات، فال ندري أن النتيجة
كذلك هاهنا نشك فال ندري هل النتيجة ضرورية أو غري  دقها يف نفسها بوجه آخر، ما مل يعلم ص-نفسها 

 وجه آخر يلوح مع تلك املقدمات ويف قوا، أو ال يلوح عنها بل عن مقدمات ضرورية ما مل نعلم ضرورا من

 .أخرى

رورية ونسبتا احلد إنتاج غري ض وكما أن هناك مل يكن ميكن أن تنتج كاذبة عن صوادق، كذلك هاهنا ال ميكن
 .األوسط ضروريتان

 وفرق بني ما ينتج ضروريا وبني ما ينتج. تنتج شيئا ضروريا فقد تنتج بالضرورة واملقدمات العرضية وإن كانت ال

منتجا بالضرورة، فإن  وإذا كان القول. فإن كل قياس ينتج بالضرورة، وليس كل قياس ينتج ضروريا: بالضرورة 
إحدامها العلم بوجود شيء وإذا مل يكن يقينيا : فائدتان   ال يعرى عن فائدة، بل البد من أن يتبعهمل ينتج ضروريا فإنه

 العلم املطلق وبني العلم اليقيين، كما أنه فرق بني أن يعرف أن كذا كذا وان يعرف مل ففرق بني. فإننا جنهل سببه

الشيء إذا ثبت دخوله يف  ألن: ة ما يف الربهان وهذا وإن مل يكن نظرا برهانيا مطلقا فهو نافع من جه. كذا كذا
. والثاين إلزام اخلصم واملخاطب عندما مسح بتسليم املقدمة .الوجود مل يقصر الربهان عنه أو يكشف من كنه ملّيته

وان  الربهان، ألن الربهان ال يتوقف على تسليم اخلصم للمقدمة، بل على تسليم احلق إلياها وهذا بعيد عن مأخذ
حمموالا، مع ضرورا، ذاتية على  وال تكون ضرورية على النحو املأخوذ يف الربهان إال أن تكون. ن ضروريةتكو

وما . هي إما أجناسها وفصوهلا، وإما عوارضها الذاتية فإن الضروريات اخلاصة بكل جنس: أحد وجهي الذايت 
 بل. وسط ذاتيا، مل ميكن أن ينتقل من علم إىل آخراألوسط لألصغر ذاتيا، والكر لأل فإذا كان. سوى ملية شيء البتة

ومل يدخل شيء من  .يبني كل علم مبقدمات خاصة مثل اهلندسيات برباهني خاصة باهلندسة، والعدديات بالعدد
 . فتكون املقدمات مناسبة للنتيجة-بعد   وسنوضح هذا-العلوم بيان منقول أو بيان غريب إال فيما يشتركان فيه 
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  سالفصل الساد

 يف موضوعات العلوم

  ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها يف حدودها احملمولة

املقدمات  واملبادئ هي.  مبادئ وموضوعات ومسائل- وخصوصا النظرية - لكل واحد من الصناعات  نقول إن
جلاللة شأا عن أن تربهن فيها لوضوحها، وإما  إما: اليت منها تربهن تلك الصناعة وال تربهن هي يف تلك الصناعة 

 .شأا عن أن تربهن يف ذلك العلم، بل يف علم دونه، وهذا قليل وإمنا تربهن يف علم فوقها، وإما لدنو

واملسائل هي  .األشياء اليت إمنا تبحث الصناعة عن األحوال املنسوبة إليها، والعوارض الذاتية هلا واملوضوعات هي
عوارضه، وهي مشكوك فيها فيستربأ حاهلا يف ذلك  ارض ذاتية هلذا املوضوع أو ألنواعه أوالقضايا اليت حمموالا عو

 .العلم

أعراض  وكأن الغرض فيما عليه الربهان. واملسائل هلا الربهان، واملوضوعات عليها الربهان فاملبادئ منها الربهان،
 .املبادئ" هو"الذاتية، والذي ألجله ذلك هو املوضوع، والذي منه 

الطبيعي، واعتقاد  إما مبادئ خاصة بعلم علم مثل اعتقاد وجود احلركة للعلم: املبادئ على وجهني  إن: نقول و
إما عامة على : عامة وهي على قسمني  وإما مبادئ. إمكان انقسام كل مقدار إىل غري النهاية للعلم الرياضي

" ، وإما عامة لعدة علوم مثل قولنا "و السلب عليه اإلجياب أ كل شيء إما أن يصدق" اإلطالق لكل علم كقولنا 

 فهذا مبدأ يشترك فيه علم اهلندسة وعلم احلساب وعلم اهليئة وعلم": واحد متساوية  األشياء املساوية لشيء

فإن : الكميات وذواا ال غري  فإن هذه األشياء هي املساويات يف: اللحون وغري ذلك، مث ال يتعدى ماله تقدير ما 
 .باشتراك ة ال تقال لغري ما هو كم أو ذو كم إالاملساوا

   
عوارضها اخلاصة  اخلاصة اليت موضوعاا موضوع الصناعة أو أنواع موضوعاا أو أجزاء موضوعاا أو واملبادئ

خاصة به بل جبنسه، مثل املساواة يف   كانت حمموالا خاصة باملوضوع أو غري-فهي املبادئ اخلاصة بالصناعة 
ألن املساوي يف اهلندسة مساوي مقدار، : الصناعة خيصصها ا   من اهلندسة والعدد، وإن كان استعماهلا يفمقدمات

واملضادة يف مقدمات من العلم الطبيعي واخللقي على ذلك . وكالمها خاص بالصناعة ويف العدد مساوي عدد،
خاصة مبوضوع  ساب، وال املضادة أيضافإن املساواة ليست خاصة مبوضوع اهلندسة وال موضوع احل: بعينه الوجه

ولكن إن كان شيء مما هو من  .العلم الطبيعي من جهة ما هو موضوع العلم الطبيعي واالعتبار على الظاهر
أو جزء موضوعة يف املبادئ، وكانت املبادئ خاصة  األعراض الذاتية حمموال على موضوع العلم أو نوع موضوعة

كل عدد " وإن قلنا . ، فاملنقسم مبتساويني خاص جبنس موضوع الزوج" تساوينكل عدد زوج منقسم مب" كقولنا 
عن  وأما إذا كان املوضوع يف املبدأ خارجا. ، كان احملمول خاصا بنفس املوضوع"فهو زوج  ينقسم مبتساويني

 .موضوع الصناعة أو أعم منه ؛ فهو مبدأ غري خاص



 503                    ابن سينا- املنطق

  إما بالقوة وإما بالفعل وإذا استعملت بالقوة مل تستعمل على أا:العلوم على وجهني  واملبادئ العامة تستعمل يف

-  وهو كذا-مقدمة وجزء قياس؛ بل استعملت قوا فقط فقيل إن مل يكن كذا حقا فمقابله  حق؛ وال يقال ألن  
عنه إال عند تبكيت املغالطني  ألن هذا مشهور مستغىن: أو اإلجياب  كل شيء إما أن يصدق عليه السلب

معا كقولنا يف ختصيص هذا املبدأ املذكور يف العلم  وإذا استعملت بالفعل خصصت إما يف جزئيها. ناكرينوامل
فقد خصصنا الشيء باملقدار، وخصصنا اإلجياب والسلب باملشارك ". مباين كل مقدار إما مشارك وإما"اهلندسي 

إىل أن " متساوية كل األشياء املساوية لشيء واحد"وهي كقولنا : يف املوضوع فكنقلنا املقدمة العامة  وأما. واملباين
وهذا على االعتبار . باملقدار وتركنا احملمول حباله فخصصنا الشيء". كل املقادير املساوية ملقدار واحد متساوية"

 .الذي مضى لنا أيضاً

لعلم كله، أو حبسب ا إما أن تكون خاصة حبسب ذلك: أيضاً إن املبادئ اخلاصة مبسائل علم ما على قسمني  ونقول
 .مسألة أو مسائل

يكون غري مفرد؛ بل تكون "  ب 101"وقد . العدد لعلم احلساب ونقول إنه قد يكون للعلم موضوع مفرد مثل
فإا إما أن تشترك يف جنس هو الشيء : تشترك يف شيء تتأحد به، وذلك على وجوه  يف احلقيقة موضوعات كثرية

متصلة بينها اشتراك  أو تشترك يف مناسبة.  واجلسم يف جنس تتحد به وهو املقداربه، اشتراك اخلط والسطح املتحد
وإما أن تشترك . كنسبة الثاين إىل الثالث إىل الرابع النقطة واخلط والسطح واجلسم؛ فإن نسبة األول منها إىل الثاين

واألعضاء والقوى والفعال  أعين األركان واملزاجات واألخالط -علم الطب  يف غاية واحدة كاشتراك موضوعات
 موضوعات الطب ال أجزاء موضوع واحد، فإا تشترك يف نسبتها إىل الصحة؛ وموضوعات  إن أخذت هذه-

علم الكالم، فإا تشترك  وإما أن تشترك يف مبدأ واحد مثل اشتراك موضوعات. العلم اخللقي يف مسبتها إىل العادة
 .إهلية يعة أو كوايف نسبتها إىل مبدأ واحد إما طاعة الشر

وطبيعته غري مشترط فيها زيادة معىن،  وأيضاً فإن موضوع العلم إما أن يكون قد أخذ على اإلطالق من جهة هويته
وإما أن يكون قد أخذ ال على اإلطالق، ولكن من جهة . للحساب مث طلبت عوارضها الذاتية املطلقة مثل العدد

اجلهة  أن يكون فصال ينوعه، مث طلبت عوارضه الذاتية اليت تلحقه من تلكطبيعته من غري  اشتراط زيادة معىن على
 .مثل النظر يف عوارض اُألكر املتحركة

   
كل مسألة بسيطة فهي : البسيط فيما نورده فنقول  واملركب يتبع. إما بسيطة محلية؛ وإما مركبة شرطية" املسألة"و

إن املوضوع يف املسألة اخلاصة بعلم ما إما أن : وضوع فنقول أوال جهة امل فلنتأمل. منقسمة إىل حممول وموضوع
نفس موضوعه  والداخل يف مجلة موضوعه إما. يف مجلة موضوعه أو كائنا من مجلة األعراض الذاتية له يكون داخال

 العلم ما ال اية له؟ وذلك يف مسائل هل اجلسم ينقسم إىل: سواء كان واحد املوضوع أو كثري املوضوع مثل قولنا 
احملبوس يف املاء يندفع إىل فوق بالطبع أو لالنضغاط القاسر؛ وهل الغضب  هل اهلواء: الطبيعي؛ وإما نوع له كقولنا 

حلركة  هل حركة كذا مضادة: فأما عرض ذايت ملوضوعه كقولنا : أو القلب؟ والكائنة من أعراضه  مبدؤه الدماغ
ذايت لعرض ذايت له   اإلضاءة الشمسية مسخنة، أو عرضهل: كذا؟ أو عرض ذايت ألنواع موضوعه كقولنا 
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عرض ذايت للجسم، أو عرض ذايت لنوع  هل الزمان بعد السكون؟ فإن الزمان عارض للحركة اليت هي: كقولنا 
فإن : فإن اإلبطاء من عوارض بعض احلركات دون بعض  .هل إبطاء احلركة هو لتخلل سكون: عرض له كقولنا 

 .البتة  السرعة ال تبطئبعض احلركات مستوية

جمهولة اإلنية وتطلب فيها اإلنية، ال اليت هي  إن احملمول يف املسألة على أا: ولنقصد اآلن ناحية احملمول فنقول 
اإلنية، ال جيوز أن يكون طبيعة جنس أو فصل، أو شيئا جمتمعا منهما إذا  جمهولة اللمية وتطلب فيها اللمية دون

الوجود للشيء  فإن احملموالت الذاتية اليت تؤخذ يف حد الشيء جيب أن تكون بينة. صلةاملوضوع حم كانت طبيعة
لكن ليس كل بيان حبد أوسط فهو  : إذا حتقق الشيء كما قد علمت؛ وإن كانت ميكن يف بعها أن تبني حبد أوسط

احملمول أو رمسه، أو جيعل أوسط، مثل أن جيعل احلد الوسط حد  قياس؛ فإن األوليات قد ميكن أن تبني بوجه ما حبد
 فإن القياس إمنا: وليس مثل ذلك قياسا عند التحقيق . فيوسط بني املوضوع وبني احملمول األوسط كذلك لألصغر،

وقد . كان على خفي اللم يكون قياسا على اإلثبات واإلبانة إذا كان على خفي الثبات؛ ويكون قياسا على اللم إذا
: جنس أو فصل، فهو مما جيوز أن يكون مطلوبا  لب أن هذا احملمول هل هو حد أووأما ط. جيتمعان وقد يفترقان

فإن احلساس من جهة ما هو حساس . أو فصال لشيء أمران خمتلفان ألن كون الشيء طبيعة ما وكونه جنسا ما
هذا أنه هل فيشبه أن يكون إمنا يشكل يف مثل . وبالقياس إىل اإلنسان، هو فصل جنس طبيعة ما؛ ومن جهة أخرى،

لإلنسان موجود من  وال يشكل أنه هل هو. جنس لإلنسان أو ليس جبنس، أو هل هو فصل له أو جلنسه أو ليس هو
 .اعتبار العموم جهة ما هو معىن ما من شأنه أن يكون جنسا أو فصل جنس إذا اعترب له

   
كما ينبه على  ما، من ليس سليم الفطرةأيضاً على وجود أمثال هذه احملموالت املقومة الذاتيات ببيان  وقد ينبه

فعرف : بعوارضه ومل يكن حتقق جوهره  وأيضاً قد يربهن على وجودها لشيء ما إذا كان عرف. املبادئ األولية
مثل أنا نطلب هل النفس جوهر : انفعال ومل يكن عرف ذاته  مثال من جهة ما هو منسوب إىل شيء، أو له فعل أو

ولكن إمنا نطلب هذا إذا مل نكن بعد عرفنا النفس بذاا، ولكن عرفناها من . النفس جنسأو ليس جبوهر؛ واجلوهر 
عرفناها من جهة أا شيء  وباجلملة إذا. ما هي مضافة إىل البدن وكمال ما له، وتصدر عنها األفاعيل احليوانية جهة

 ذاا ووضعناها مث طلبنا محل جنسها فال نكون عرفنا هو كمال كذا ومبدأ لكذا فقط؛ فنكون بعد ما عرفنا ذاا،
 مل يكن احملمول يف - ذلك األمر جنس لذاا -ذاا مث نطلب محل أمر آخر عليها  فإذا مل نكن وضعنا حقيقة. عليها
. يطلب احملمول له باحلقيقة جنسا للموضوع يف القضية؛ بل كان جنسا لشيء آخر جمهول يعرض له هذا الذي طلبنا

كما : واملطلوب، بل عندنا منهما اسم فقط  هذا الطلب حيث ال نكون قد حصلنا معىن املوضوعوكثريا ما يتفق 
عرفنا باحلقيقة ما اجلوهر، وعرفنا أنه املوجود ال يف موضوع، وعرفنا  فإنا إذا كنا: نطلب هل الصورة جوهر أو ال 

بل تتقوم ا،  ال تقوم دوا تلك املادة، فكانت الصورة كل هيئة ملادة -املوضوع، وعرفنا ما الصورة  باحلقيقة ما
فيهما وإن مل تكن اهليئة وال شيء خيلف  وكان املوضوع كل مادة متقومة الذات؛ أو قابل متقوم دون اهليئة اليت

 عرفنا أن الصورة جوهر ومل حتتج -ذلك األمر الذي هو مادة أو قابل  بدهلا؛ أو كانت اهليئة الزمة حلقت بعد تقوم
 كان عندنا من الصورة خيال ومن اجلوهر خيال، أخذنا حنتج ونقيس من غري حاجة إىل ولكن إذا. إىل وسط
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 .القياس

أعراضها الذاتية، وأجناس أعراضها  بل املطلوبات واملسائل إذا كانت موضوعاا للصناعة، كانت حمموالا من
تية، جاز أن تكون حمموالا من جنس من أعراضها الذا فإن كانت موضوعاا. وفصول أعراضها وأعراض أعراضها

وقد . وأعراضه وأعراض أعراضه وأجناس أعراض أخرى وفصوهلا وما جيري جمراها املوضوع ومن أنواعه وفصوله
وعوارض ذاتية  حمموالت الصنفني من املوضوعات عوارض ذاتية للجنس كاملساواة يف علم اهلندسة والعدد، تكون

من العوارض اخلاصة باملوجود واملضادة أيضاً  فغن القوة والفعل:  يف العلم الطبيعي ملا هو شبيه جنس كالقوة والفعل
وإمنا ال تكون حممولة يف مسائل العلم الرياضي . العوارض اخلاصة جبنسه إذا استعملت يف العلم الطبيعي كانت من

حركاا من كل  ، وإن مل تتفقالعلم الرياضي إما غري متحركة وإما متشاة احلركة ال مضادة فيها ألن موضوعات
 .وأما موضوعات العلم الطبيعي فمهيأة للتغري بني األضداد. جهة

آخر إذا كان  إذا كان املطلوب هو اللمية دون اإلنية فيصلح أن جيعل مقوم ما حدا أوسط يبني به مقوم فأما
كاملدرك فإنه أوال للناطق : غر لألص إذ يكون األكرب أوال للوسط، ونسبته تكون: األوسط علة لوجود الكرب له 

 .واحلاس مث لإلنسان

الربهانية  أن يكون حمموال يف املسائل الربهانية فال يصلح أن يكون حمموال يف املقدمات وأقول إن كل ما مل يصلح
 يشبهها فإا جيوز أن تكون حممولة على البتة سواء كانت مبادئ خاصة أو مبادئ عامة، إال األجناس والفصول وما

ويكون كما . األكرب جنسا لألوسط أو فصال، واألوسط عرضا ذاتيا لصغر فإنه جيوز أن يكون. أنواعها يف املقدمات
 وأيضاً جيوز أن يكون األوسط. يبتدأ فيطلب، فكذلك جيوز أن يبتدأ فيطلب جنسه أو فصله أن العرض جيوز أن

 .والفصول يف مجلة احملموالت اجلهة تدخل اجلناسفمن هذه . جنسا لألصغر أو فصال، واألكرب عرضا ذاتيا لألوسط
   

الفصل أو  ميكن أن يكون وجود العرض الذايت لفصل الشيء أو جلنسه أوضح منه الشيء، جاز أن يوسط وإذا كان
بالعرض أعرف للشيء، جاز أن  وكذلك ملا كان ميكن أن يكون نوع العرض أعرف للشيء، أو املفصول. اجلنس

فإن طلب . على الوجه احملدود"  أ102"يقع إال  ما أن يكون الكرب مقوما لألصغر فليسوأ. يوسط هذا العرف
حيمل على النوع فكيف يعرف وجود النوع يف األصغر وال يعرف وجود  ملا كان من حق اجلنس أال: مطالب وقال 

 وجوه احلمل  ليس مما ال حيمل مجلة على النوع وجها من- كما علمت -أن اجلنس  جنسه؟ فاجلواب عن ذلك
هذه احلال، أمكن أن يغيب  بل ما مل خيطر معناه بالبال، ومعىن النوع بالبال، ومل يراع البتة النسبة بينهما يف البتة،

وجيوز أن خيطر النوع بالبال حمموال على . اجلنس فيجوز أن خيطر النوع بالبال وال يلتفت الذهن إىل. عن الذهن
بالفعل بالبال فال حيمل؛ لكنه إذا أخطر مع النوع بالبال محل بالفعل على ما  لهشيء وال خيطر حينئذ اجلنس وال مح

فكيف إذا مل خيطر . بالبال فإن املخطر إياه بالبال كان خيطر وال خيطر اجلنس: وذلك أوىل . عليه النوع البتة حيمل
  البتة؟

  الفصل السابع
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 يف اختالف العلوم واشتراكها بقول مفصل

وذلك السبب إما اختالف املوضوعات وإما اختالف . بسبب موضوعاا العلوم احلقيقية هونقول إن اختالف 
 - إن اختالف موضوعات العلوم إما على اإلطالق من غري مداخلة : الوجه األول ونقول  ولنفصل أقسام. موضوع

مداخلة مثل   وغما مع-اختالف موضوعي احلساب واهلندسة، فليس شيء من موضوع هذا يف موضوع ذلك  مثل
املوضوعني أعم كاجلنس، واآلخر  إما أن يكون أحد: وهذا على وجهني . أن يكون أحدمها يشارك اآلخر يف شيء

يف املوضوعني شيء مشترك وشيء متباين مثل علم الطب  وإما أن يكون. أخص كالنوع أو األعراض اخلاصة بالنوع
 جهة ما اإلنسان حيوان، مث خيتص الطب بالنظر يف جسد قوى نفس اإلنسان من فإما يشتركان يف: وعلم اخلالق 

 .وأعضائه، وخيتص علم اخلالق بالنظر يف النفس الناطقة وقواها العملية اإلنسان

اللوازم مثل  األول من هذين القسمني فإما أن يكون العام فيه عمومه للخاص عموم اجلنس أو عموم وأما القسم
عموم اجلنس للنوع فهو كالنظر يف  وأما الذي عمومه فيه.  هذا القسمولنؤخر اآلن. عموم الواحد واملوجود

وأما الذي عمومه كاجلنس لعارض النوع . أا من املقادير املخروطات على اا من اسمات، واسمات على
 .فإن موضوع املوسيقى عارض نوع من موضوع العلم الطبيعي: املوسيقى  فمثل موضوع الطبيعي وموضوع

من  قسم جيعل األخص من مجلة األعم ويف علمه حىت يكون النظر فيه جزءا: نقسمه على قسمني  القسموهذا 
 .ولكن جيعله علما حتته. األعم وقسم يفرد األخص من األعم وال جيعل النظر فيه جزءا من النظر يف. النظر يف األعم

سبب فصول ذاتية مث طلبت عوارضه الذاتية إمنا صار أخص ب والسبب يف هذا االنقسام هو أن األخص إما أن يكون
وذلك مثل : النظر بشيء منه دون شيء وحال دون حال، بل يتناول مجيعه مطلقا  من جهة ما صار نوعا، فال خيتص

وإما أن يكون  .فيكون العلم باملوضوع األخص جزءا من العلم الذي ينظر يف املوضوع األعم. للهندسة املخروطات
املقوم وما يعرض له من جهة   كان قد صار أخ بفصل مقوم، فليس من جهة ذلك الفصلنظره يف األخص، وإن

فإن ذلك : ولواحقه، مثل نظر الطبيب يف بدن اإلنسان  نوعيته مطلقا، بل من جهة بعض عوارض تتبع ذلك الفصل
 أن الطب ليس كما. يفرد العلم باألخص عن العلم بالعم وجيعله علما حتته وهذا. من جهة ما يصح وميرض فقط

 .بل علم موضوع حتته. الطبيعي جزءا من العلم

بل يفرده صنفا، ويعارض فينظر فيه من جهة ما صار به  وإما أن يكون الشيء الذي صار به أخص ليس جيعله نوعا
 .حتته وهذا أيضاً يفرد العلم باألخص عن العلم باألعم وجيعله علما. تلزمه أخص وصنفا، ليبحث أي عوارض ذاتية

باملوضوع األعم، بل هو علم حتت  وباجلملة فغن أقسام املوضوعات املخصصة اليت العلم ا ليس جزءا من العلم
    :  أربعة-ذلك العلم 

تلحق  يكون الشيء الذي صار به أخص عرضنا من األعراض الذاتية معنا، فينظر يف اللواحق اليت أحدمها أن
فإن الطب : الطبيعي  كالطب الذي هو حتت العلم. العارض فقطاملوضوع املخصص من جهة ما اقترن به ذلك 

لكن اجلزء من العلم الطبيعي الذي ينظر . اإلنسان ينظر يف بدن اإلنسان وجز من العلم الطبيعي ينظر أيضاً يف بدن
ان، اإلطالق ويبحث عن عوارضه الذاتية على اإلطالق، اليت تعرض له حيث هو إنس يف بدن اإلنسان ينظر فيه على
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اليت له من  ويبحث عن عوارضه. وأما الطب فينظر فيه من جهة ما يصح وميرض فقط. حيث شرط يقرن به ال من
 .هذه اجلهة

عارضا غريبا ليس ذاتيا، ولكنه مع هيئته يف ذات  والقسم الثاين أن يكون الشيء الذي به صار أخص من األعم
لعارض الغريب شيئا واحدا، ونظر يف العوارض الذاتية اليت املوضوع مع ذلك ا وقد أخذ. املوضوع، ال نسبة جمردة

 .اهلندسة جهة اقتران ذلك الغريب به، مثل النظر يف اُألكر املتحركة حتت النظر يف اسمات أو تعرض له من

هيئة يف ذاته ولكن نسبة جمردة،  والقسم الثالث أن يكون الشيء الذي صار أخص من األعم عارضا غريبا وليس
الذاتية اليت تعرض له من جهة اقتران تلك النسبة به مثل  خذ مع تلك النسبة شيئا واحدا ونظر يف العوارضوقد أ

وهي لذلك . اخلطوط مقترنة بالبصر فيضع ذلك موضوعا وينظر يف لواحقها الذاتية النظر يف املناظر فإنه يأخذ
 .اهلندسة، بل حتت اهلندسة ليست من

العارض املوصوف هو من مجلة طبيعة املوضوع للعلم األعلى  يف أن الشيء املقرون بهوهذه األقسام الثالثة تشترك 
 .األعلى عليه من العلمني فيحمل موضوع

أنواعه كالغنم إذا قيست إىل موضوع العلم  والقسم الرابع أال يكون األخص عليه األعم، بل هو عارض لشيء من
ومع ذلك فقد أخذت النغم يف علم .  موضوع العلم الطبيعيأنواع فإا من مجلة عوارض تعرض لبعض: الطبيعي 

  فتطلب لواحقها من جهة ما اقترن- وهو العدد - اقترن ا أمر غريب منها ومن جنسها  املوسيقى من حيث قد

فحينئذ جيب أن يوضع ال حتت  .وذلك كاالتفاق واالختالف املطلوب يف النغم. ذلك الغريب ا، ال من جهة ذاا
وإمنا . وذلك مثل وضعنا املوسيقى حتت علم احلساب. به الذي يف مجلة موضوعه بل حتت العلم منه ما اقترنالعلم 
 النظر يف النغمة من جهة ذاا نظر يف عوارض موضوع العلم األعم أو عوارض عوارض ألن" ال من جهة ذاا"قلنا 

 .وذلك جزء من اعلم الطبيعي ال علم حتته. أنواعه

 أعين القسم الذي جعلنا مثاله األكر املتحركة أن ذلك العلم ليس -الذي قبله  ذا القسم والقسموالفرق بني ه
إذ علم األكر  : حتت العلم الناظر يف العارض املقرون به، بل حتت العلم الذي ينظر يف العام ملوضوعه موضوعا

: العلم الناظر يف العارض املقرون به  وأما هذا فهو موضوع حتت. املتحركة ليس حتت الطبيعيات، بل حتت اهلندسة

 .احلساب ألن املوسيقى ليس حتت الطبيعي بل حتت

ألا ليست : اليت حتته جزءا من علمه  وأما الذي عمومه عموم املوجود والواحد فال جيوز أن يكون العلم باألشياء
ب أن تكون العلوم اجلزئية ليست حد اخلاص وال بالعكس؛ بل جي فال العام يؤخذ. ذاتية له على أحد وجهي الذايت

 .والواحد عامان جلميع املوضوعات، فيجب أن تكون سائر العلوم حتت العلم الناظر فيهما وألن املوجود. أجزاء منه

ما ليس مبدأ لوجود بعض  وألن. وألنه ال موضوع أعم منهما فال جيوز أن يكون العلم الناظر فيهما حتت علم آخر
، فال جيوز أن يكون أن يكون النظر فيه يف "  ب102" هو مبدأ جلميع املوجود املعلول املوجودات دون بعض، بل

وال هو . بنفسه موضوعا لعلم جزئي، ألنه يقتضي نسبة إىل كل موجود علم من العلوم اجلزئية، وال جيوز أن يكون
 .العلم  من هذافيجب أن يكون العلم به جزءا. العام، ألنه ليس أمرا كليا عاما موضوع العلم الكلى

عم آخر إما جزئي مثله أو أعم منه  وألنا قد وضعنا أن من مبادئ العلوم ما ليس بينا بنفسه، فيجب أن يبني يف
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فلذلك يكون كأن مجيع . مبادئ سائر العلوم تصح ف هذا العلم فيجيب أن تكون. فننتهي ال حمالة إىل أعم العلوم
الفالين  ال إنه إن كانت الدائرة موجودة فاملثلث الفالين كذا، أو املثلثمث: شرطية متصلة  العلوم تربهن على قضايا

فحينئذ يتم برهان . كالدائرة مثال موجود فإذا صري إىل الفلسفة األوىل يبني وجود املقدم فيربهن أن املبدأ. موجود
 .مل يربهن على غري شرطي فكأن ليس علم من اجلزئية. أن ما يتلوه موجود

   
األوىل تفارق  والفلسفة. الفلسفة األوىل واجلدل والسوفسطائية: ملشتركة يف موضوع هذا العلم ثالثة ا والصناعات

يف املوضوع فألن الفلسفة األوىل إمنا تنظر  أما: اجلدل والسوفسطائية يف املوضوع ويف مبدأ النظر، ويف غاية النظر 
 العوارض الذاتية ملوضوعات علم علم من العلوم ومبادئهما وال تنظر يف يف العوارض الذاتية للموجود والواحد

واحد   وال يقتصر وال-  كان ذاتيا أو غري ذايت - والسوفسطائية ينظران يف عوارض كل موضوع  واجلدل. اجلزئية
 .منهما على عوارض الواحد واملوجود

زئية لنهما يتكلمان علة كل ومها أعم نظرا من العلوم اجل. لعموم موضوعها فالفلسفة األوىل أعم من العلوم اجلزئية
 .مستقيما كان أو معرجا، لكل حبسب صناعته موضوع كالما

 وأما اجلدل. الفلسفة األوىل إمنا تأخذ مبادئها من املقدمات الربهانية اليقينية ألن: وقد تفارقهما من جهة املبدأ 

بالذائعة أو  املقدمات املشبهة ؤه منوأما السوفسطائية فمبد. فمبدؤه من املقدمات الذائعة املشهورة يف احلقيقة
 .اليقينية من غري أن تكون كذلك يف احلقيقة

وغاية اجلدل . اإلنسان ألن الغاية يف الفلسفة األوىل إصابة احلق اليقني حبسب مقدور: تفارقهما من جهة  وقد
وذلك . غايتها الغلبة بالعدلورمبا كانت . للمدينة االرتياض يف اإلثبات والنفي املشهور تدرجا إىل الربهان ونفعا

ورمبا كان حبسب النفع، وأما الذي حبسب املعاملة فإن يكون اإللزام واجبا مما  العدل رمبا كان حبسب املعاملة
 .بالصواب احملمود وأما الذي حبسب النفع فرمبا كان باحلق ورمبا كان. وإن مل يكن الالزم حقا وال صوابا يتسلم،

 .ئي باحلكمة والقهر بالباطلوغاية السوفسطائية الترا

ينظر يف املوضوع  فإنه إما أن يكون أحد العلمني: أن اختالف العلوم يف موضوع واحد يكون علة وجهني  واعلم
ينظر فيه جزء من العلم الطبيعي على  قد" اإلنسان"على اإلطالق واآلخر يف املوضوع من جهة ما مل ما أن 

الطبيعي ولكن ال على اإلطالق، بل إمنا ينظر فيه من جهة أنه  م حتت العلم وهو عل- اإلطالق وقد ينظر فيه الطب 
كل واحد من العلمني ينظر فيه من جهة دون اجلهة اليت ينظر اآلخر فيها، مثل أن  وإما أن يكون.يصح وميرض

" عي بشرط الطبي ولكن جسم الكل هو موضوع للعلم. العامل أو جرم الفلك ينظر فيه املنجم والطبيعي مجيعا جسم

وذلك الشرط أن له كما وأما  : وينظر فيه املنجم بشرط. وذلك الشرط هو أن له مبدأ حركة وسكون بالذات
وذلك . نظره من جهة ما هو كم وله أحوال تلحق الكم فهذا جيعل. وان اشتركا يف البحث عن كرية فلك اجلسم

وال جيوز أن تكون هيئته اليت . كونه علة هيئتهبسيطة هي مبدأ حركته وس جيعل نظره من جهة ما هو ذو طبيعة
تكون يف بعضه  السكون املقابل للفساد واالستحالة هيئة خمتلفة يف أجزائه، فتكون يف بعه زاوية وال يسكن عليها

املهندس فيقول إن الفلك كرى ألن مناظره  وأما. ألن القوة الواحدة يف مادة واحدة تفعل صورة متشاة: زاوية 
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واملهندس من جهة الكم . الطبيعي إمنا ينظر من جهة القوى اليت فيه فيكون. طوط اخلارجة إليه توجب كذاكذا واخل
 .ويف األكثر خيتلفان. بعض املسائل أن يتفقا ألن املوضوع واحد فيتفق يف. الذي له

. املسائل وإما يفالعلوم املشتركة إما أن تشترك يف املبادئ وإما أن تشترك يف املوضوعات  ونقول من رأس إن

بل املشتركة يف املبادئ اليت تعم علوما ما  واملشتركة يف املبادئ فلسنا نعين ا املشتركة يف املبادئ العامة لكل علم،
 .األشياء املساوية لشيء واحد متساوية مثل العلوم الرياضية املشتركة يف ان

   
أن يكون املبدأ للواحد  وإما. عدد يف املبدأ الذي ذكرناهالشركة إما أن تكون على مرتبة واحدة كاهلندسة وال وتلك

لكن . احلساب وعلم املوسيقى، يشتركان يف هذا املبدأ منهما أوال وللثاين بعده، مثل أن اهلندسة وعلم املناظر، بل
 ساب منوكذلك حال احل. وبعدها للمناظر. فلذلك يكون هلا هذا املبدأ أوال. املناظر اهلندسة أعم موضوعا من علم

أن يكون العلمان خمتلفي  إما: وإما أن يكون ما هو مبدأ يف علم مسألة يف علم آخر وهذا على وجهني . املوسيقى
أو . مبدأ يف علم أسفل، وهذا يكون مبدأ حقيقيا املوضوعني بالعموم واخلصوص فيبني شيء يف علم أعلى ويؤخذ

وإما أن يكون العلمان غري . ا يكون مبدأ بالقياس إليناللعلم األعلى، وهذ يبني شيء يف علم أسفل ويؤخذ مبدأ
فإن : اآلخر  العموم واخلصوص، بل مها مثل احلساب واهلندسة، فتجعل مسائل أحدمها مبادئ ملسائل خمتلفني يف

وهذا ال . عليها قبل يف املقاالت العددية عددية قد تربهن" كتاب االسطقسات"كثريا من مبادئ املقالة العاشرة من 
 .أو يف جنس موضوع ميكن إذا مل يكن بني العلمني شركة يف موضوع

وهذا أيضاً ال . حمموال ملوضوع واحد، وإال فال شركة وأما الشركة يف املسائل فهي أن يكون املطلوب فيهما مجيعا
 .العلمني يف املوضوع ميكن أن يكون إال مع اشتراك

الثالث، وهو الشركة يف املوضوع على وجه من   موجب القسمفإذن الشركة األولية األصلية اليت للعلوم هي على
يكون أحد املوضوعني أعم واآلخر أخص كالطب والعلم الطبيعي؛ واهلندسة  إما أن: وهي ثالثة . الوجوه املذكورة

 وإما أن يكون لكل واحد من موضوعي علمني شيء خاص وشيء يشارك فيه. وسائر أشبه ذلك واملخروطات،

خمتلفني فصار باعتبار  وإما أن يكون ذات املوضوع فيهما واحدا، ولكن أخذ باعتبارين. األخالقاآلخر كالطب و
 .موضوع لعلم اهليئة وللعلم الطبيعي كما أن جسم السماء والعامل. موضوعا هلذا وباعتبار موضوعا لذلك

 .يف نقل الربهانواملبادي واملسائل، فيجب أن نتكلم  وإذا تكلمنا يف مشاركة العلوم يف املوضوعات

  الفصل الثامن

 يف نقل الربهان من علم إىل علم

  وتناوله للجزئيات حتت الكليات وكذلك تناول احلد
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 فيقال أحدمها على أن يكون شيء مأخوذا مقدمة يف علم ويكون برهانه يف علم: وجهني  نقل الربهان يقال على

على وجه آخر وهو أي  ويقال. ، أي حيال به على العلمآخر، فيتسلم يف هذا العلم وينقل برهانه إىل ذلك العلم
فتكون أجزاء القياس . الوسط من علم آخر يكون شيء مأخوذا يف علم على انه مطلوب مث يربهن عليه بربهان حده

يربهن على زوايا خمروط البصر يف علم املناظر بتقديرات هندسية   صاحلة للوقوع يف العلمني، كما-  وهي احلدود -
 وكذلك الرباهني اليت تقوم على. تلك الزاوية هندسية حمضة لكان الربهان عليها ذلك هة لو جعلت معهاعلى ج

 .ضرورة ما على ما سنبينه بعد األعداد اليت يف علم التأليف وإن كان الداعي إىل هذا ال شيء من نفس األمور، بل

 وذلك ال ميكن إال أن يكون أحد العلمني حتت :القسم الثاين  وحنن نعين هاهنا بنقل الربهان ما كان على سبيل
 يشتركا يف املوضوع حىت يشتركان يف آثاره، إما على اإلطالق، وإما بوجٍه ما؛ وهذا وباجلملة جيب أن. اآلخر

فيكون العام يعطى العلة  فحينئذ جيوز أن ينقل الربهان من العام إىل اخلاص؛. الوجه هو أن أحدمها حتت اآلخر
 .سنوضحه بعدللخاص على ما 

فإنه إذا كان احلد الوسط جنسا : على الوجوه األخرى فيمكن أن يتفقا يف القياس  وأما إذا اشتركا يف املوضوع
- أو فصال مقوما أو شيئا من هذه املقومات، والكرب عارضا لذلك اجلنس أو ذلك املقوم لألصغر وهو " أ 103" 

لألصغر؛ واألكرب عارضا ذاتيا آخر أو  األوسط عارضا ذاتيا"  أ103" أو كان -املأخذ األول من مآخذ الربهانيات 
 كان - ليس غريمها على ما أوضحنا -املأخذ الثاين من الربهانيات   وهو-جنس عارض أو فصله أو شيئا مقوما له 

ن برهانيا يكو بل عساه أن: وإن م يكن هكذا مل يكن القياس برهانيا يف كليهما مجيعا . العلمني واحدا حنو النظر يف
بينا أن الربهان ال خيلو عن أحد هذين  إذ: يف أحدمها غري برهاين يف اآلخر؛ أو يكون يف كليهما غري برهاين 

 .املأخذين، وأشبعنا القول فيه
   

وهلذا السبب ليس . املوضوع احملال أن يتفق يف أحد املأخذين علمان متباينا املوضوع أو متباينا حنو النظر يف مث من
األضداد ليست من مجلة موضوعات علمه وال من  فإن: دس أن يبني هل األضداد ا علم واحد أوال للمهن

 .العوارض الذاتية له أو جلنسه

حتته كالرباهني اهلندسية  كان األمر على ما حققناه فيجب أن نعلم أنه إمنا ينقل الربهان من علم أعلى إىل علم وإذا
 .مل يف التأليفتستعمل يف املناظر، والعددية تستع

يف األعراض الغريبة  أال يتفق حبثا علمني متباينني يف املوضوعات واألعراض؛ وأال يكون شيء من العلوم ينظر وجيب
إذا استعمال يف الشكل واخلط؛ واملقابلة إذا  وال يف األعراض اليت تعرض للشيء ال مبا هو هو مثل احلسن والقبيح

أمثال هذه وإن كانت تؤخذ بوجه ما يف موضوعات اهلندسة، فليست تعرض  إنف: روعيت بني املستدير واملستقيم 
 .هي عوارض خارجية قد تعرض ألشياء غري اجلنس الذي خيتص مبوضوعات اهلندسة هلا مبا هي هي، بل

يقينية ال تتغري تغري  ملا كان جيب أن تكون مقدمات الربهان كلية حىت تكون: وقد قيل يف التعليم األول  : هذا
أال يكون برهان على األشياء اجلزئية  األمور الشخصية، ووجب أن تكون نتائجها كذلك كلية ودائمة، وجب

وال . ألنه ال ميكن أن يدل على انه جيب أال يتغري: األمر هكذا فقط  الفاسدة؛ بل على أحواهلا قياس ما يدل على أن
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وغريه، مث  غنما يكون باحلكم الكلى الذي يعم الشخصوأما اليقني ف. إال العلم الذي بطريق العرض أيضاً ا علم
احلكم، وال الشخص يقتضي  عرض واتفق أن دخل هذا الشخص حتت ذلك احلكم دخوال ال تقتضيه نفس ذلك

 -والعلم إذن باجلزئي . النسبة بينهما عارضة وقتا ما فإذن. فليس أحدمها يقتضي دوام النسبة مع اآلخر. دوامه حتته

. مثل أنه هل زيد حيوان: إذا زال عن احلس وقع فيه شك ولو يف الذاتيات  ولذلك. علم بالعرض -أعين الشخص 

 .أو فسد مل يكن حيوانا فإنه إن مات

 - وهي الصغرى -كانت إحدى املقدمتني غري كلية  وقيل يف التعليم األول أيضاً انه فرض على الفاسد برهان

دائمة لكانت النتيجة دائمة، فكان دائما يوصف الشخص الفاسد كانت  أما فاسدة فألن املقدمات لو. وفاسدة
حيكم  وأما غري كلية فإن الكلية تبقى وهذا الشخص قد فسد، فكيف ميكن أن. وهذا حمال. فساده باألكرب ولو بعد

. ائمتنيوليست املقدمتان كليتني ود وحمال أن يكون برهانٌ. عليه بالكلية؟ وإمنا يبقى الكل حمموال أياما ووقتا ما

وسنبني بعد أن كل حد فإما أن يكون مبدأ . بل قياسات يف وقت وال قياس أيضاً كليا،. فإذن ال برهان على الفاسد
الربهان   أو يكون برهانا متغريا متقلبا؛ وتكون األجزاء اليت للحد مشتركة بني-نتيجته  برهان أو متام برهان أو

منها إما شيئا خارجا عن نوعه، أو شيئا   الفاسدات إمنا بفارق كل واحدمث. وإذ ال برهان عليها فال حد هلا. واحلد
ولكن ال يكون ذلك مبا هو هذا . فيجوز أن يكون باحملموالت الذاتية فأما مفارقته ملا هو خارج عن نوعه. يف نوعه

له عرضية،   بل خبواصواما األشياء اليت يف نوعه فإمنا يفارقها بأمور غري ذاتية،. طبيعة النوع الشخص، بل مبا له
فصل آخر عرضي ال ذايت، فإن األشياء  وميكن أن تكون مشاركاته يف نوعه بالقوة بالاية ، وله مع كل واحد منها

 .الذاتيات اليت حتت النوع الواحد متفق كلها يف

ال، ألنه يكون له مبا هو شخص أص فإذن ال جيوز أن حيد الشخص الفاسد والشخص املشارك يف نوعه األقرب حدا
وأما القول الذي من . ذاتيات، ومن عرضيات غري حمدودة إن ميّز بقول كان ذلك القول من عرضيات ال من

أشخاص نوعه، بل من سائر األنواع، فليس له ألنه هذا الشخص، بل ألن له طبيعة  الذاتيات الذي يفرقه ال من
 .فاحلد للشخص الفاسد أيضا بالعرض مثل الربهان .النوع

يف مقدمات الرباهني أن تكون كلية ال حمالة؛ وحنن قد علمنا أن من مقدمات  إنكم قد أشترطتم: ائل أن يقولولق
الربهان الكلي فإنه  والربهان اجلزئي وإن مل يكن يف شرف.  وذلك إذا كانت املطالب جزئية-هي جزئية  الرباهني ما

شرف الربهان املوجب، فإنه برهان يعطي اليقني   يكن يفبرهان يعطي اليقني والعلة، كما أن الربهان السالب وإن مل
 .اجلواب فيكون.والعلة يف كثري من األوقات

   
على كلى، سواء  فيقال كلى لقياس الشخص املخصوص؛ ويراد به أن احلكم فيه: يقال على وجهني " الكلى" إن

قياس اجلزئي واملهمل، ويراد به أن ل ويقال كلى. كان على كله أو بعضه أو مهمال بعد أن يكون املوضوع كليا
 .احلكم على موضوع كلى وعلى كله

يكن معينا فإنه  والبعض أيضا الذي خيتص باحلكم منها وإن مل. فإن موضوعها كلى: اجلزئية غري الشخصية واملقدمة
 .كقولنا بعض احليوان ناطق: يف األكثر طبيعة كلية
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 .ل فيه املقدمة اجلزئية وال تدخل الشخصيةاشترطناه يف هذا املوضوع تدخ فإذن الوجه الذي

مثل كسوف القمر،  وألن األشياء الواجبة الوقوع املتكررة بالعدد قد يربهن عليها وحتد: التعليم األول  وقيل يف
كسوف القمر على اإلطالق نوع ما  أن: واجلواب.فحري أن يشك شاك أنه كيف وقع هلا مع فسادها برهان واحد

فالربهان واحلد لتلك الطبيعة . النوع طبيعة معقولة كلية وفات قمرية جزئية فاسدة، وذلكبذاته مقول على كس
فإنه وإن اتفق أال يكون واحدا، فليس نفس تصوره :وكذلك الكسوف يف وقت ما النوعية ذاتية ودائمة يقينية

 ا بتلك الصفةيف وقت حاله وصفته كذا مينع عن أن يقال على كثريين حىت يكون يف وقت م كسوفا قمريا

 .كثريين كسوفات كذلك مشسية أو قمرية ؛ كما ليس تصور معىن الشمس والقمر مينع أن يقال على

كثري، ال ألن معناه إذا تصور منع  وعلى ما سلف لك منا شرحه، فإن إمنا صار الكسوف الواقع يف وقت كذا غري
إذ ليست الشمس إال واحدة، والقمر إال : ها خارج والستحالت أن تقع فيه شركة، بل اتفق لفقدان أمور أخرى من

وأما كسوف ما . وعرض للكسوف ما عرض للقمر نفسه على ما سلف منا الكالم فيه واحدا، والعامل إال واحدا؛
يقوم بالربهان  وليس. إليه يف وقت ما معني، فإمنا يتناوله الربهان بالعرض كما يتناول سائر الفاسدات معني مشار

يشاركه فيه كل كسوف   جهة ما هو كسوف ما، بل من جهة ما هو كسوف على اإلطالقعلى كسوف ما من
 .عددي كان وتكرر؛ أو جوز الوهم وجوده معه

فكيف صار  احلاجة إىل كون مقدمات الربهان كلية ال تتبني إال ببيان أن الفاسد ال يبقى به يقني؛ ولقائل أن يقول إن
الغرض ليس ذلك، ولكن معىن القول   لن مقدمات الربهان كلية؟ فاجلواب أنالقوم يثبتون أن الفاسد ال برهان عليه

وليس دائما يف كل واحد منه، حىت مل يكن كليا حبسب الكلى  هو أنه ملا كان احلكم إذا اخذ مقوال على املوضوع
. مطلقا  به إذا اخذللشك واالنتقاض إذ كان يتغري يف البعض من األعداد، واملتغري ال يقني يف الربهان، أعرض احلكم

وقت له، فيعرض للشك  وكذلك حال اجلزئي املتغري إذا كان احلكم مقوال على املوضوع وليس دائما يف كل
السبب الذي أوقع يف املور العامية : فكأنه يقول : به  واالنتقاض إذ كان يتغري يف البعض من األزمنة، واملتغري ال يقني

 عليها كلية، وإال منع اليقني، موجود بعينه يف احلكم على الشخصيات، وذلك الرباهني حاجة إىل ان تكون مقدمات
 .بيان التغري وعدم الدوام، فيكون الكلى موردا للبينة على العلة، ل ألن يكون نفس مقدمة هو

  الفصل التاسع

 يف حتقيق مناسبة املقدمات الربهانية

  واجلدلية ملطالبها، وكيف يكون

الربهان على "  ب 103"التعليم األول إنه جيب أال يقتصر يف إقامة  اء اللم واإلنّ قيل يفاختالف العلمني يف إعط
 صادقة، بل جيب أن تكون مع ذلك أولية غري ذات أوساط؛ وال على أن تكون مع ذلك مقولة أن تكون املقدمان

 .ةكثري على الكل فقط، لكن جيب مع ذلك كله أن تكون مناسبة على ما أشرنا إليه مرارا
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بنفسها، مقولة  يكون القياس الذي أورده بروسن على توسيع الدائرة مأخوذا من مقدمات صادقة بينة فيكاد أن

فبيانه كما علمت بالعرض؛ والعرض يف  .ألن مقدماته غري مناسبة: على الكل، إال أن كالمه ليس بربهان هندسي 
وط كيف كان عدد أضالعه، فإنه ميكن أن حيل إىل مستقيم اخلط هذا التربيع أن يبني أن دائرة مساوية لشكل

 يوجد لكل مثلثة مربع مساو هلا، وجلملتها أيضاً مربع واحد مساو، فيكون ذلك املربع مثلثات مثال، مث ميكن أن

إن الدائرة أكرب من كل  : فبني بروسن غرضه ذلك بان قال. مساويا للدائرة، فيكون ضلع ذلك املربع جذر الدائرة
مستقيم اخلطوط كثري الزوايا هي فيه؛ فتكون  يم اخلطوط كثر الزوايا هو فيها، وأصغر من كل شكلشكل مستق

الزوايا هو أكرب من كل مستقيم خطوط يقع فيها، وأصغر من كل  مساوية لكل شكل مستقيم اخلطوط كثري
 .فقد وجد أيضاً شكل مستقيم اخلطوط مساو للدائرة. عنها مستقيم خطوط يقع خارجا

وهو أن هذا الكالم بيان غري خاص بطريقة اهلندسة، بل هو عام مشترك فيه : جممل   يف التعليم األول قولوقيل
جنس   أي مشتركة يف املوضوع أو-ألشياء أخرى ويطابقها، وليست تلك األشياء متناسبة اجلنس  ويوجد

 .املوضوع

السبب فيه أنه أخذ مقدمة غري خاصة  وقال بعضهم يف بيان كون هذا القياس ال على الشروط الربهانية، إن
اليت هي أعظم من أشياء واحدة بعينها كاألشكال اليت يف الدائرة،  أن األشكال"باملقادير، ألنه وضع يف قوة كالمه 

املستقيم   وذلك هو الشكل- أي كالدائرة -" واحدة بعينها كاألشياء احمليطة، هي أشياء متساوية وأصغر من أشياء
فلذلك صار الربهان . وباألزمنة وغري ذلك وهذه املقدمة غي خاصة باألشكال، بل باألعداد: قال . راخلطوط املذكو

 .غري مناسب

- املستعملة يف هذا القياس، وإن كانت غري خاصة باملقادير، فهي خاصة جبنس املقادير وأظن أن هذه املقدمة أعين  
من اجلزء، وأن كل كم إما مساٍو  مثل أن الكل أزيد: لوم واملقدمات اليت هي من هذا اجلنس مستعملة يف الع. الكم

وإذا أريد أن جيعال خاصني بأحد املوضوعني قيل يف . للمقادير والعدد فإن هذين أوال للكم مث. وإما أزيد وإما انقص
كل مقدار إما  وأيضاً قيل يف املقادير إن. وقيل يف األعداد إن الكل أكرب من اجلزء. أعظم من اجلزء املقادير إن الكل

ومن هذا اجلنس . وإما أزيد وإما انقص مساو ملقدار آخر أو أزيد أو انقص؛ ويف األعداد كل عدد مساٍو لعدد آخر
ومجيع . متساوية؛ وتارة األعداد املساوية لعدد واحد متساوية؛ وما أشبه ذلك إن املقادير املساوية ملقدار: يقال تارة 
مبادئ خاصة  وباجلملة فليس إمنا يستعمل يف العلوم اجلزئية من املبادئ. أولحنو ما أنكره هذا املت هذه على

ينقا من العموم إىل اخلصوص مبا قد  ولكن. احملموالت مبوضوعاا، بل واخلواص بأجناسها أيضاً اليت تشترك فيها
كال اليت هي اصغر من إن األشكال أو املقادير ذوات األش : وهذا ميكن أن يعمل ذه املقدمة فيقال. أشري إليه

واحد  فإن مل يصر هذا مبدأ فال. أشكال بأعياا فهي متساوية، فيصري حينئذ مبدأ مالئما أشكال بأعياا وأكرب من
 .من تلك املبادئ األخر

   
أشكال بال اية يف  إن الدائرة واسطة بني: الوجه الذي عندي يف هذا أن هذه إمنا تنفع إذا أخذت هكذا  ولكن
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بالواسطة ما هو أكرب من كل هذه وأصغر من كل تلك  أعين. ة داخلة فيها، وأشكال بال اية يف القوة حميطة االقو
فالدائرة وذلك . ال حمالة هو أكرب من مجيع الداخلة وأصغر من مجيع اخلارجة وهاهنا شكل مستقيم اخلطوط. بأعياا
مل جيب أن يكون  أشكاال بأعياا ومل تفرض غري متناهية،فإن فرضت األشكال . املستقيم اخلطوط متساويان الشكل

متصل، وهذا ال ميكن يف األشكال، ألن كل  املتوسطان بينهما متساويني، إال أن توضع تلك األشكال على ترتيب
بل حيتاج أن تقع هذه الداخلة . أيضاً أكرب منه وأصغر من الدائرة شكل نفرضه أصغر من الدائرة فهناك شكل آخر

أما . املطلوب أحدمها يف الربهان واآلخر يف: بالقوة بغري اية، فيكون حينئذ قد أخلّ من وجهني  ارجة أشكاالواخل
بالقوة من العوارض الذاتية باملقادير  وليس ما: يف الربهان فألنه تكلم علة أمور بالقوة وجعل منها املقدمات 

وإمنا ينقل . م من مجيع ذلك لنه من العوارض الذاتية املوجودبل أع واألشكال، وال من العوارض الذاتية جبنس الكم،
العلوم  الناظر يف املوجود املطلق مبا هو موجود، وما يعرض له بذاته من جهة ما هو موجود، إىل من العلم األعلى

بلة للتغري بالقوة وبالفعل كاألمور القا الناظرة يف أشياء حتت املوجود، إذا كانت تلك األشياء من شأا أن تكون
 جمردة عن املواد، ومشارا إليها يف الوهم والعقل بالفعل على أا أمور وأما الصورة اهلندسية فإمنا تؤخذ. واحلركة

 .موجودة

إمنا نشري إليه على . مشارا إليه بالفعل ألن ذلك املضلع املتوسط ليس: وأما اخللل يف املطلوب فهو شبيه هذا بعينه 
بل : والبيان الذي يبني أن مضلعا مثل هذا ليس يكون أيضاً هندسيا . جمهولة أمور ما بالقوةانه موجود بالقوة بني 

برهانيا وال ذاتيا  وأنا أظن أنه ذا السبب صار هذا القياس ليس.  أي من العوارض الغريبة-وإما منطقيا  إما جدليا
 .للهندسة بل خارجيا

ط من العوارض الذاتية واحملموالت الذاتية حىت يكون الربهان األوس وقيل يف التعليم األول جيب أن يكون احلد
مساوية  مثال لو أردنا أن نبني أن ثالث زوايا. قام الربهان على الشيء من جهة ما هو هو مناسبا ويكون إمنا

وباجلملة للموضوع الذي : املثلث  لقائمتني، فيجب أن نأخذ احلد األوسط من األمور الذاتية للمثلث أو جلنس
آخر، فيجب أن يكون من جنس أعلى وينقل عنه إىل ما  فإن جاء حد أوسط من جنس. املثلث من عوارضه الذاتية

ويكون السبب يف ذلك هو املشاركة يف املوضوع . واملناظر، واحلساب واملوسيقى حتته كما بينا من حال اهلندسة
وذلك . برهان مل ان إن، والعلم األعلى يعطىفيكون حينئذ العلم األسفل يعطى بره. على ما قيل من قبل بوجه ما

أو مصادرات غري معلومة العلل،  ألن املقدمات تكون يف العلم األسفل مأخوذة مسلمة على سبيل موضوعات
وإمنا حيصل اليقني مبقدماا يف العلم . حيصل اليقني مبقدماا ومعلوم أن نتائجها ال تكون على احلقيقة يقينية ما مل

ذلك  فإن نقل أحد. فهناك نظفر بالعلل واألسباب الذاتية. إمنا هو بالذات يف العلم األعلى كان الوسطاألعلى، إذ 
 .منه الربهان من العلم األعلى إىل األسفل، فقد أدخل يف العلم األسفل ما ليس

ألسفل فيها اإلن، اليت يعطى العلم ا وقد ظن قوم أن املراد يف ذلك أن العلم األعلى يعطى اللم يف املسألة بعينها
جتعل املسألة فيهما واحدة بعينها، فيكون العلم األسفل مشاركا  ألنه على هذا التأويل جيب أن: وهذا غري سديد 
مشاركا يف  املسائل، ويكون ال حمالة مشاركا يف األمور الذاتية للموضوع يف املسألة، فيكون للعلم األعلى يف

وال يفترقان بأن هذا يعطي اإلن   واحد منهما مبا يربهن به يف اآلخر،األوسط، فيكون صاحلا ألن يربهن يف كل
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اللم على الوجه الذي قلناه، أو على وجه بيناه حيث تكلمنا  وذلك يعطي اللم بل جيب أن يعلم أن األعلى إمنا يعطي
 يقى واملناظر فهووباحلقيقة فإن الوجه الذي قيل يف املوس. ال على الوجه الذي قيل يف حال املوسيقى واملناظر،

عن غريه ممن ينظر نظرا  رخصة تدعو إليه الضرورة وقصور اإلنسان عن إعداد ما حيتاج إليه قبل وقته لنفسه فضال
 .يف أمر حيتاج إىل عدة

   
تؤخذ يف  لكان باحلرى أن يربهن على أحوال اخلطوط اليت تؤخذ يف املناظر، وأحوال األعداد اليت ولوال ذلك

-104" علمي املناظر واملوسيقى، بل يف علمي اهلندسة واحلساب املوسيقى، ال يف ، وبعد نتائجها ألصحاب "أ 
عن معرفة مجيع املقدمات اليت تتفق إليها يف املناظر  ولكن ملا كانت املُنة اإلنسانية قاصرة. املناظر واملوسيقى

مستوىف، بل أعد من ذلك ما تفتقر إليه  مل ميكن إعدادها إعدادا -كثريا جدا   إذ كان ذلك- واملوسيقى حاجة ما 
 .دون الفروع، أو تفتقر إليه األصول املشعور ا دون أصول يشعر ا بعد األصول

بالعلم الذي هو  اإلمعان يف االستنباط حاجة إىل مقدمات أخرى كُسل عن أن تفرد عن العلمني وتلحق فلما أوقع
أما العلمان املختلفان يف العلو والدنو ففي  :اللم واإلن فنقولولنرجع إىل ذكر اختالف معونة العلمني على . منه

العلم األعلى لألسفل بأن يعطى األعلى األسفل مقدمات تؤخذ مبادئ  األكثر إمنا يتم الربهان املعطى للم من
 القبيل أيضاً أن يكون يف أحدمها برهان حده األوسط علة ما، ويف الثاين برهان آخر حده ومن هذا. الربهان

 .بالتمام فيكون األسفل مل يعط العلة.  وهو على العلة-األوسط علة ما أخرى قبل تلك العلة 

. قصور منن الناس عن املبالغة يف التمييز والسبب يف ترديدها. وكثريا ما تكون أمثال هذه املسائل مرددة يف العلمني

ولكن العلم الطبيعي . ابه احلركة األوىل وثباايشتركان يف النظر يف تش مثاله أن العلم الطبيعي والفلسفة األوىل
. يعرض فساد أو تغري اليت هي الطبيعة اليت ال ضد هلا، واملادة البسيطة اليت ال اختالف فيها، فيمنع أن يعطي العلة

الوجود والعقل احملض، والعلة الغائية األوىل اليت هي  والفلسفة األوىل تعطي العلة الفاعلة املفارقة اليت هي احملض
مطلقا،  خمتلفان، لكن العلم الطبيعي مع انه أعطى برهانا ما فإنه مل يعط الربهان اللمي والربهان يف العلمني. احملض

األعلى أعطى الربهان اللمي  والعلم. بل أعطى أن ذلك متشابه ما دامت املادة موجودة وتلك الطبيعة موجودة
 .ضد هلا فيدوم مقتضاها عة اليت الالدائم مطلقا، واعطى علة دوام املادة والطبي

بالتحقيق، ووقوع املاء يف قصور منها حىت ينكشف  وكذلك العلم الطبيعي يعطى العلة يف كون األرض غري كرية
ذلك يف العلم الطبيعي أن املاء بالطبع سيال إىل القعور واألرض يابسة ال  فيكون سبب. أدميها يف بعض النواحي

قعرا ووهدة، ومل  فإذا اتفق ألجزائها كون وفساد بق مكان الفاسد. ألشكال االتفاقيةبذاا؛ بل حتفظ ا تتشكل
احلال عند اتفاق سائر األسباب اليت  وكذلك. جيتمع ألجله الباقي على الشكل الكرى، وبقى مكان الكائن ربوة

. زيد عليه أو نقص منهوغري ذلك فكل جيتمع على شكله إذا  وأما املاء واهلواء. توجب نقل جزء منها عن موضعه

 .الكرى الذي ال جيوز غريه أن يكون مقتضى طبيعة البسيط وذلك الشكل هو الشكل البسيط

. الطبيعية وهو أن تستقر الكائنات على مواضعها: فتكون العلة هلذا مثال من جهة الغاية  وأما يف الفلسفة األوىل

 .واحلال يف الربهانني ما قلناه
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وأما يف األقل فرمبا أخذ العلم األعلى مبادئ اللم من العلم . األعلى يف اللم  من حال معونةفهذا ما هو على األكثر
األعلى، أو تكون تبني  بعد أال تكون تلك املبادئ متوقفة يف الصحة على صحة مبادئ إمنا تبني يف العلم السفل

ئل ليست مبادئ هلا وللجزء فيه من هذا العلم األعلى مسا مببادئ من العلم األعلى، لكن إمنا تبني ا ثانيا من العلم
علم واحد تكون مبادئ بالقياس إىل بعض مسائل منه بواسطة مسائل منه هي  بل كما أن بعض مسائل. األسفل

املسائل مبادئ  املبادئ منها؛ فال يبعد أن تكون مسائل علم ما تتبني مببادئ من علم آخر، مث تصري تلك أقرب إىل
يف علم أسفل مببادئ من علم أعلى؛ مث  فيكون هذا حال مسائل تتبني. لك العلم اآلخر بال دورملسائل أخرى من ذ

هذه املبادئ املأخوذة من العلم األسفل ال تتبني مببادئ من العلم  وإما أن تكون. تبني ا مسائل ما من علم أعلى
 . التجربةمثل أن تبين باملبادئ البينة بأنفسها أو احلس أو األعلى بوجه، وذلك

   
العلم اجلزئي  هذه مبادئ مسائل من العلم اجلزئي هي مبادئ ملسائل من العلم األعلى، صارت بوساطة وإذا كانت

يعطى اللم يف علم أسفل وال علم فوق، بل إمنا  لكن املبىن على احلس والتجربة ال. مبدأ ما ملسائل من العلم األعلى
 .على ما كان مبنيا على املبادئ البينة بنفسهااأل ميكن أن يعطي اللم من هذه يف العلم

 والتجريبية هي اقرب إىل العلوم اجلزئية منها إىل العلوم الكلية، كما أن األمور واعلم أن األمور اجلزئية احلسية

ن يكون كان أشد عموما فهو أوىل بأ العامة العقلية أوىل بأن تكون املبادئ املقتضبة منها مبادئ العلوم الكلية؛ فإن ما
 .مبدأ للعلم الذي هو أشد عموما

مسألة واحدة  اليت ليس بعضها حتت بعض وال حتت جزء بعض، فكثريا ما يكون أحد العلمني معطيا يف وأما العلوم
يعطي يف كرية املاء برهان إن بالدليل؛  مثل أن العلم الرياضي. بعينها برهان اإلن؛ واآلخر معطيا فيه برهان اللم

القول يف كرية األرض ووقوعها يف الوسط؛ وكرية األجسام  وأيضاً كذلك. ي يعطي برهان اللموالعلم الطبيع
 .برهان اإلن والطبيعي يعطي برهان اللم يف مجيع ذلك السماوية؛ فإن الرياضي يعطي

ثل هذين العلمني من هذه العلوم اليت ليس بعضها حتت بعض يعطي اآلخر مبدأ مل م وكثريا ما يتفق أن يكون أحد
 .واهلندسة يف مسائل املقالة العاشرة العدد

فإنا . وحنن خنرب من بعد عن العلة يف ذلك. معا برهان اللم ملسألة واحدة وال يتفق يف العلوم اجلزئية أن يعطي علمان
وإذا كانت حدودا وسطى كيف تكون حىت . العلل كم هي، وأا كيف تكون حدودا وسطى سنوضح بعد أن

 .ان التاممعطية الربه تكون

- مبدأ حركة: وأما هاهنا فنقول على اجلملة إن األسباب أربعة   واملوضوع وما يف - أي الفاعل وما يف مجلته  
والغاية وهي التمام الذي ألجله يكون ما يكون، وإليه نسوق مبدأ احلركة وما  مجلته، والصورة وما جيري جمراها،

 .جمراه جيري

ليس له من األسباب إال الفاعل  ورمبا كان الشيء. لها لشيء واحد بالذاتوقد يتفق أن جتتمع هذه األسباب ك
وإذا مل يكن للشيء مادة وحركة فإن الفاعل . هذه األسباب ورمبا كان للشيء مجيع. والغاية فقط كالعقول املفارقة
 .وكذلك غايته. وتكون نسبته إليه نسبة داخلة يف صورته: يقال  يقال له إنه فاعل، فبنحو آخر



 517                    ابن سينا- املنطق

علوما  وتسمى العلوم املختصة مبثله. املادة فإمنا ميكن أن يعطى من األسباب ما هو صورته فقط فكل ما هو جمرد عن
املوجودات اليت صورها مفارقة للمواد على  فمن العلوم االنتزاعية ما انتزاعيته بالذات كالعلوم الناظرة يف. انتزاعية
فإن موضوعاا أمور غري مفارقة الذات للموضوعات؛ . علوم الرياضيةكال ومنها ما هي انتزاعيته باحلد. اإلطالق

خشبة كذلك  فغن املثلث كما يكون يف: احلدود هلا؛ وذلك لن موضوعاا أمور غري معينة بالنوع  ولكن مفارقة
املوضوعات اليت توجد فيه  فليس شيء من. فليس تقتضي طباعها موضوعا معينا، بل كيف اتفق. يكون يف ذهب

 .اخلة يف حدودها هلذا السببد

هلا،  لكل واحدة منها مادة مالئمة هلا بالنوع ال ميكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة وأما الصور الطبيعية فإن
واألمور الطبيعية هي . حدودها فلذلك تدخل املواد يف. فطباع تلك الصورة خمتصة بتلك املادة. وال يف مادة أخرى

 .ات هذه العلل كلهااليت جتتمع فيها بالذ

يشترك يف الربهان  املعلوم أن ما كانت احلدود الوسطى يف برهانه مأخوذة من علل صورية فقط، فال جيوز أن مث من
خمتلفة، فال خيلو إما أن يكون بعض األسباب  وأما إذا كانت له علل.  إذا أريد بالربهان برهان اللم-عليه علمان 

الفاعل لألمور الطبيعية على اإلطالق، والغاية القصوى، فإا  سبب األولخارجة عن موضوع الصناعة مثل ال
 أما السبب الفاعل فبالذات، وأما الغاية القصوى هلا فمن وجه باحلد ومن وجه. الطبيعية مفارقة للموجودات

- 104" أي إما كائنة أنواعا هلا: وإما أن تكون كل تلك داخلة يف موضوع الصناعة . بالذات  كائنة من أو" ب  
ملوجودات ما طبيعية، دون العامة للكل مثل  عوارضه الذاتية مثل السبب الفاعلي والتمامي واملادي والصوري

الكائنات الطبيعية أو الطبيعيات اليت ليس بكائنة، فإن أسباا  أسباب اإلنسان أو أسباب نوع جنس آخر من
 .طبيعية الظاهرة كلها

   
. وصورة فيها نسان، فإن سببه الفاعل الظاهر إما إنسان أو نطفة أو قوة يف نطفةفيما هو أظهر كاإل ونشرح هذا

موضوع العلم الطبيعي الذي هو  وهذه الثالثة إما نوع موضوع الصناعة وإما صورة وإما عرض ذايت داخل يف
واع اجلسم األركان أو األخالط أو األعضاء، وهو من أن وسببه املادي إما. اجلسم من جهة ما يتحرك ويسكن

وهو، من حيث هو، صورة ما للجسم الطبيعي وكمال ما له، وسببه الغائي  وسببه الصوري النفس،. الطبيعي
حىت  خيصه، وجود أكمل جوهر ميكن حصوله من مبادئ كائنة فاسدة حصوال متحدا من نفس وبدن، الكمايل الذي

 .ال ميكن أن توجد يف غريه سم الطبيعي اليتوهذا الكمال من عوارض اجل. يكون من شانه أن تبقى نفسه للسعادة

الطبيعية واحدا بالنوع، وأن تكون الغاية اليت هي غري الصورة  ويشبه أن يكون الفاعل والصورة والغاية يف األمور
ما،  فعل الطبيعة، ومن عند مبدأ أعلى من الطبيعة وغاية له، مل أن فاعل اإلنسان إنسانية يف الطبيعيات خارجة عن

الغاية املقصودة يف تعريض  وأما الكمال اآلخر كالطحن الذي هو. ته إنسانيته، وهي غاية الفاعل الطبيعيوصور
وأما نفس التعريض فإنه غاية للفاعل الطبيعي  .األضراس للطحن، فهي مقصودة عند مبدأ أعلى من الطبيعة

 مثل -اية حركة ومتام حمرك طبيعي  وهي -غاية هي صورة : غايتان  فكأن الغاية يف الطبيعيات. ومقصود له
 وهي. بعد الصورة ليست الصورة املقصودة قصدا أوليا يف حركة التكوين، وهي مثل الطحن  وغاية-التعريض 
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 .غاية لفاعل أعلى من الطبيعة

يكونا غريبني من جنس الصناعة؛ والفاعل والغاية رمبا كانا  ونقول بقول مطلق إن املادة والصورة ال جيوز أن
إذا أمكن أن تكون بعض أسباب الشي خارجا عن موضوع صناعته : األصول فنقول  فإذا مهدنا هذه. ريبنيغ

متعلقة باملوضوع  وأما إذا كانت األسباب. صناعة أخرى، أمكن أن يكون على املسألة برهانان من علمني وواقعا يف
 .غري غريبة منه، مل ميكن يف غري ذلك العلم إعطاء برهان اللم

السبب نغلط فنظن يف كثري  وذا. اجتمع من مجيع ما قلناه أنه ال سبل إىل إقامة الرباهني إال من مبادئ خاصة فقد
املأخوذة يف قياساا صادقة وال نكون علمناه العلم احلقيقة إذا مل  من األشياء أنا علمناه باحلقيقة إذا كانت املقدمات

 .تكن مناسبة

  الفصل السابع

 م واشتراكها بقول مفصليف اختالف العلو

وذلك السبب إما اختالف املوضوعات وإما اختالف . بسبب موضوعاا نقول إن اختالف العلوم احلقيقية هو
 - إن اختالف موضوعات العلوم إما على اإلطالق من غري مداخلة : الوجه األول ونقول  ولنفصل أقسام. موضوع

مداخلة مثل   وغما مع- من موضوع هذا يف موضوع ذلك اختالف موضوعي احلساب واهلندسة، فليس شيء مثل
املوضوعني أعم كاجلنس، واآلخر  إما أن يكون أحد: وهذا على وجهني . أن يكون أحدمها يشارك اآلخر يف شيء

يف املوضوعني شيء مشترك وشيء متباين مثل علم الطب  وإما أن يكون. أخص كالنوع أو األعراض اخلاصة بالنوع
قوى نفس اإلنسان من جهة ما اإلنسان حيوان، مث خيتص الطب بالنظر يف جسد   فإما يشتركان يف:وعلم اخلالق 

 .وأعضائه، وخيتص علم اخلالق بالنظر يف النفس الناطقة وقواها العملية اإلنسان

مثل اللوازم  األول من هذين القسمني فإما أن يكون العام فيه عمومه للخاص عموم اجلنس أو عموم وأما القسم
عموم اجلنس للنوع فهو كالنظر يف  وأما الذي عمومه فيه. ولنؤخر اآلن هذا القسم. عموم الواحد واملوجود

وأما الذي عمومه كاجلنس لعارض النوع . أا من املقادير املخروطات على اا من اسمات، واسمات على
 .ارض نوع من موضوع العلم الطبيعيفإن موضوع املوسيقى ع: املوسيقى  فمثل موضوع الطبيعي وموضوع

من  قسم جيعل األخص من مجلة األعم ويف علمه حىت يكون النظر فيه جزءا: نقسمه على قسمني  وهذا القسم
 .ولكن جيعله علما حتته. األعم وقسم يفرد األخص من األعم وال جيعل النظر فيه جزءا من النظر يف. النظر يف األعم

   
الذاتية  م هو أن األخص إما أن يكون إمنا صار أخص بسبب فصول ذاتية مث طلبت عوارضههذا االنقسا والسبب يف

وذلك مثل : يتناول مجيعه مطلقا  من جهة ما صار نوعا، فال خيتص النظر بشيء منه دون شيء وحال دون حال، بل
وإما أن يكون . ع األعممن العلم الذي ينظر يف املوضو فيكون العلم باملوضوع األخص جزءا. املخروطات للهندسة

أخ بفصل مقوم، فليس من جهة ذلك الفصل املقوم وما يعرض له من جهة  نظره يف األخص، وإن كان قد صار
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 فإن ذلك: من جهة بعض عوارض تتبع ذلك الفصل ولواحقه، مثل نظر الطبيب يف بدن اإلنسان  نوعيته مطلقا، بل

كما أن الطب ليس  .خص عن العلم بالعم وجيعله علما حتتهوهذا يفرد العلم باأل. من جهة ما يصح وميرض فقط
 .بل علم موضوع حتته. جزءا من العلم الطبيعي

 الذي صار به أخص ليس جيعله نوعا بل يفرده صنفا، ويعارض فينظر فيه من جهة ما صار به وإما أن يكون الشيء

 .باألعم وجيعله علما حتته األخص عن العلموهذا أيضاً يفرد العلم ب. أخص وصنفا، ليبحث أي عوارض ذاتية تلزمه

ليس جزءا من العلم باملوضوع األعم، بل هو علم حتت  وباجلملة فغن أقسام املوضوعات املخصصة اليت العلم ا
يكون الشيء الذي صار به أخص عرضنا من األعراض الذاتية معنا، فينظر يف  أحدمها أن:  أربعة -ذلك العلم 

 كالطب الذي هو حتت العلم. ملوضوع املخصص من جهة ما اقترن به ذلك العارض فقطتلحق ا اللواحق اليت

لكن اجلزء من العلم . اإلنسان فإن الطب ينظر يف بدن اإلنسان وجز من العلم الطبيعي ينظر أيضاً يف بدن: الطبيعي 
 على اإلطالق، اليت تعرض اإلطالق ويبحث عن عوارضه الذاتية الطبيعي الذي ينظر يف بدن اإلنسان ينظر فيه على

ويبحث عن . وأما الطب فينظر فيه من جهة ما يصح وميرض فقط. حيث شرط يقرن به له حيث هو إنسان، ال من
 .اليت له من هذه اجلهة عوارضه

عارضا غريبا ليس ذاتيا، ولكنه مع هيئته يف ذات  والقسم الثاين أن يكون الشيء الذي به صار أخص من األعم
املوضوع مع ذلك العارض الغريب شيئا واحدا، ونظر يف العوارض الذاتية اليت  وقد أخذ.  نسبة جمردةاملوضوع، ال
 .اهلندسة جهة اقتران ذلك الغريب به، مثل النظر يف اُألكر املتحركة حتت النظر يف اسمات أو تعرض له من

هيئة يف ذاته ولكن نسبة جمردة،  سوالقسم الثالث أن يكون الشيء الذي صار أخص من األعم عارضا غريبا ولي
الذاتية اليت تعرض له من جهة اقتران تلك النسبة به مثل  وقد أخذ مع تلك النسبة شيئا واحدا ونظر يف العوارض

وهي لذلك . اخلطوط مقترنة بالبصر فيضع ذلك موضوعا وينظر يف لواحقها الذاتية النظر يف املناظر فإنه يأخذ
 . اهلندسةاهلندسة، بل حتت ليست من

العارض املوصوف هو من مجلة طبيعة املوضوع للعلم األعلى  وهذه األقسام الثالثة تشترك يف أن الشيء املقرون به
 .األعلى عليه من العلمني فيحمل موضوع

أنواعه كالغنم إذا قيست إىل موضوع العلم  والقسم الرابع أال يكون األخص عليه األعم، بل هو عارض لشيء من
ومع ذلك فقد أخذت النغم يف علم . أنواع موضوع العلم الطبيعي فإا من مجلة عوارض تعرض لبعض: الطبيعي 

  فتطلب لواحقها من جهة ما اقترن- وهو العدد - اقترن ا أمر غريب منها ومن جنسها  املوسيقى من حيث قد

فحينئذ جيب أن يوضع ال حتت  .نغموذلك كاالتفاق واالختالف املطلوب يف ال. ذلك الغريب ا، ال من جهة ذاا
وإمنا . وذلك مثل وضعنا املوسيقى حتت علم احلساب. به العلم الذي يف مجلة موضوعه بل حتت العلم منه ما اقترن

 النظر يف النغمة من جهة ذاا نظر يف عوارض موضوع العلم األعم أو عوارض عوارض ألن" ال من جهة ذاا"قلنا 

 .علم الطبيعي ال علم حتتهوذلك جزء من ا. أنواعه

 أعين القسم الذي جعلنا مثاله األكر املتحركة أن ذلك العلم ليس -الذي قبله  والفرق بني هذا القسم والقسم
إذ علم األكر  : حتت العلم الناظر يف العارض املقرون به، بل حتت العلم الذي ينظر يف العام ملوضوعه موضوعا
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: العلم الناظر يف العارض املقرون به  وأما هذا فهو موضوع حتت.  حتت اهلندسةاملتحركة ليس حتت الطبيعيات، بل

 .احلساب ألن املوسيقى ليس حتت الطبيعي بل حتت
   

ألا ليست : علمه  عمومه عموم املوجود والواحد فال جيوز أن يكون العلم باألشياء اليت حتته جزءا من وأما الذي
بالعكس؛ بل جيب أن تكون العلوم اجلزئية ليست  ال العام يؤخذ حد اخلاص والف. ذاتية له على أحد وجهي الذايت

. جلميع املوضوعات، فيجب أن تكون سائر العلوم حتت العلم الناظر فيهما وألن املوجود والواحد عامان. أجزاء منه

لوجود بعض  ليس مبدأوألن ما . أعم منهما فال جيوز أن يكون العلم الناظر فيهما حتت علم آخر وألنه ال موضوع
أن يكون أن يكون النظر فيه يف  ، فال جيوز" ب 102"املوجودات دون بعض، بل هو مبدأ جلميع املوجود املعلول 

وال هو . موضوعا لعلم جزئي، ألنه يقتضي نسبة إىل كل موجود علم من العلوم اجلزئية، وال جيوز أن يكون بنفسه
 .فيجب أن يكون العلم به جزءا من هذا العلم. را كليا عاماألنه ليس أم موضوع العلم الكلى العام،

أو أعم منه  وضعنا أن من مبادئ العلوم ما ليس بينا بنفسه، فيجب أن يبني يف عم آخر إما جزئي مثله وألنا قد
 فلذلك يكون كأن مجيع. هذا العلم فيجيب أن تكون مبادئ سائر العلوم تصح ف. فننتهي ال حمالة إىل أعم العلوم

كانت الدائرة موجودة فاملثلث الفالين كذا، أو املثلث الفالين  مثال إنه إن: العلوم تربهن على قضايا شرطية متصلة 
برهان  فحينئذ يتم. الفلسفة األوىل يبني وجود املقدم فيربهن أن املبدأ كالدائرة مثال موجود فإذا صري إىل. موجود

 .شرطي ية مل يربهن على غريفكأن ليس علم من اجلزئ. أن ما يتلوه موجود

والفلسفة األوىل تفارق . والسوفسطائية الفلسفة األوىل واجلدل: والصناعات املشتركة يف موضوع هذا العلم ثالثة 
أما يف املوضوع فألن الفلسفة األوىل إمنا تنظر : النظر، ويف غاية النظر  اجلدل والسوفسطائية يف املوضوع ويف مبدأ

من العلوم   للموجود والواحد ومبادئهما وال تنظر يف العوارض الذاتية ملوضوعات علم علمالذاتية يف العوارض
 وال يقتصر وال واحد - غري ذايت   كان ذاتيا أو-واجلدل والسوفسطائية ينظران يف عوارض كل موضوع . اجلزئية

 .منهما على عوارض الواحد واملوجود

لنهما يتكلمان علة كل  ومها أعم نظرا من العلوم اجلزئية. م موضوعهااألوىل أعم من العلوم اجلزئية لعمو فالفلسفة
 .موضوع كالما مستقيما كان أو معرجا، لكل حبسب صناعته

وأما اجلدل . الربهانية اليقينية ألن الفلسفة األوىل إمنا تأخذ مبادئها من املقدمات: تفارقهما من جهة املبدأ  وقد
وأما السوفسطائية فمبدؤه من املقدمات املشبهة بالذائعة أو  .ورة يف احلقيقةفمبدؤه من املقدمات الذائعة املشه

 .كذلك يف احلقيقة اليقينية من غري أن تكون

وغاية اجلدل . احلق اليقني حبسب مقدور اإلنسان ألن الغاية يف الفلسفة األوىل إصابة: وقد تفارقهما من جهة 
وذلك . ورمبا كانت غايتها الغلبة بالعدل. ىل الربهان ونفعا للمدينةتدرجا إ االرتياض يف اإلثبات والنفي املشهور

اإللزام واجبا مما  رمبا كان حبسب املعاملة ورمبا كان حبسب النفع، وأما الذي حبسب املعاملة فإن يكون العدل
 .صواب احملمودفرمبا كان باحلق ورمبا كان بال وأما الذي حبسب النفع. يتسلم، وإن مل يكن الالزم حقا وال صوابا

 .والقهر بالباطل وغاية السوفسطائية الترائي باحلكمة



 521                    ابن سينا- املنطق

   
يف املوضوع  فإنه إما أن يكون أحد العلمني ينظر: اختالف العلوم يف موضوع واحد يكون علة وجهني  واعلم أن

ي على فيه جزء من العلم الطبيع قد ينظر" اإلنسان"على اإلطالق واآلخر يف املوضوع من جهة ما مل ما أن 
الطبيعي ولكن ال على اإلطالق، بل إمنا ينظر فيه من جهة أنه   وهو علم حتت العلم- اإلطالق وقد ينظر فيه الطب 

كل واحد من العلمني ينظر فيه من جهة دون اجلهة اليت ينظر اآلخر فيها، مثل أن  وإما أن يكون.يصح وميرض
" الطبيعي بشرط  ولكن جسم الكل هو موضوع للعلم. يعاالعامل أو جرم الفلك ينظر فيه املنجم والطبيعي مج جسم

وذلك الشرط أن له كما وأما  : وينظر فيه املنجم بشرط. وذلك الشرط هو أن له مبدأ حركة وسكون بالذات
وذلك . نظره من جهة ما هو كم وله أحوال تلحق الكم فهذا جيعل. وان اشتركا يف البحث عن كرية فلك اجلسم

وال جيوز أن تكون هيئته اليت . بسيطة هي مبدأ حركته وسكونه علة هيئته هة ما هو ذو طبيعةجيعل نظره من ج
تكون يف بعضه  السكون املقابل للفساد واالستحالة هيئة خمتلفة يف أجزائه، فتكون يف بعه زاوية وال يسكن عليها

دس فيقول إن الفلك كرى ألن مناظره املهن وأما. ألن القوة الواحدة يف مادة واحدة تفعل صورة متشاة: زاوية 
واملهندس من جهة الكم . الطبيعي إمنا ينظر من جهة القوى اليت فيه فيكون. كذا واخلطوط اخلارجة إليه توجب كذا

 .ويف األكثر خيتلفان. بعض املسائل أن يتفقا ألن املوضوع واحد فيتفق يف. الذي له

. املسائل ك يف املبادئ وإما أن تشترك يف املوضوعات وإما يفالعلوم املشتركة إما أن تشتر ونقول من رأس إن

بل املشتركة يف املبادئ اليت تعم علوما ما  واملشتركة يف املبادئ فلسنا نعين ا املشتركة يف املبادئ العامة لكل علم،
 .األشياء املساوية لشيء واحد متساوية مثل العلوم الرياضية املشتركة يف ان

وإما أن يكون املبدأ للواحد . كاهلندسة والعدد يف املبدأ الذي ذكرناه  أن تكون على مرتبة واحدةوتلك الشركة إما
لكن . هذا املبدأ وللثاين بعده، مثل أن اهلندسة وعلم املناظر، بل احلساب وعلم املوسيقى، يشتركان يف منهما أوال

وكذلك حال احلساب من . وبعدها للمناظر. أوال أفلذلك يكون هلا هذا املبد. اهلندسة أعم موضوعا من علم املناظر
إما أن يكون العلمان خمتلفي : علم مسألة يف علم آخر وهذا على وجهني  وإما أن يكون ما هو مبدأ يف. املوسيقى

أو . حقيقيا بالعموم واخلصوص فيبني شيء يف علم أعلى ويؤخذ مبدأ يف علم أسفل، وهذا يكون مبدأ املوضوعني
وإما أن يكون العلمان غري . إلينا علم أسفل ويؤخذ مبدأ للعلم األعلى، وهذا يكون مبدأ بالقياسيبني شيء يف 

فإن : واهلندسة، فتجعل مسائل أحدمها مبادئ ملسائل اآلخر  خمتلفني يف العموم واخلصوص، بل مها مثل احلساب
ال  وهذا. يها قبل يف املقاالت العدديةعددية قد تربهن عل" كتاب االسطقسات"العاشرة من  كثريا من مبادئ املقالة

 .ميكن إذا مل يكن بني العلمني شركة يف موضوع أو يف جنس موضوع

أيضاً ال  وهذا. املسائل فهي أن يكون املطلوب فيهما مجيعا حمموال ملوضوع واحد، وإال فال شركة وأما الشركة يف
 .ميكن أن يكون إال مع اشتراك العلمني يف املوضوع

 األصلية اليت للعلوم هي على موجب القسم الثالث، وهو الشركة يف املوضوع على وجه من كة األوليةفإذن الشر

والعلم الطبيعي؛ واهلندسة  إما أن يكون أحد املوضوعني أعم واآلخر أخص كالطب: وهي ثالثة . الوجوه املذكورة
 شيء خاص وشيء يشارك فيه موضوعي علمني وإما أن يكون لكل واحد من. واملخروطات، وسائر أشبه ذلك
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املوضوع فيهما واحدا، ولكن أخذ باعتبارين خمتلفني فصار باعتبار  وإما أن يكون ذات. اآلخر كالطب واألخالق
 .الطبيعي كما أن جسم السماء والعامل موضوع لعلم اهليئة وللعلم. وباعتبار موضوعا لذلك موضوعا هلذا

 .نتكلم يف نقل الربهان عات واملبادي واملسائل، فيجب أنوإذا تكلمنا يف مشاركة العلوم يف املوضو

  الفصل الثامن

 يف نقل الربهان من علم إىل علم

  وتناوله للجزئيات حتت الكليات وكذلك تناول احلد

   
برهانه يف علم  أحدمها على أن يكون شيء مأخوذا مقدمة يف علم ويكون فيقال: الربهان يقال على وجهني  نقل

ويقال على وجه آخر وهو أي . على العلم  يف هذا العلم وينقل برهانه إىل ذلك العلم، أي حيال بهآخر، فيتسلم
فتكون أجزاء القياس . يربهن عليه بربهان حده الوسط من علم آخر يكون شيء مأخوذا يف علم على انه مطلوب مث

هندسية  بصر يف علم املناظر بتقديراتللوقوع يف العلمني، كما يربهن على زوايا خمروط ال  صاحلة-  وهي احلدود -
وكذلك الرباهني اليت تقوم على  .على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية هندسية حمضة لكان الربهان عليها ذلك

 .ال شيء من نفس األمور، بل ضرورة ما على ما سنبينه بعد األعداد اليت يف علم التأليف وإن كان الداعي إىل هذا

 وذلك ال ميكن إال أن يكون أحد العلمني حتت: الربهان ما كان على سبيل القسم الثاين  لوحنن نعين هاهنا بنق

وإما بوجٍه ما؛ وهذا  وباجلملة جيب أن يشتركا يف املوضوع حىت يشتركان يف آثاره، إما على اإلطالق،. اآلخر
اص؛ فيكون العام يعطى العلة العام إىل اخل فحينئذ جيوز أن ينقل الربهان من. الوجه هو أن أحدمها حتت اآلخر

 .للخاص على ما سنوضحه بعد

الوسط جنسا  فإنه إذا كان احلد: اشتركا يف املوضوع على الوجوه األخرى فيمكن أن يتفقا يف القياس  وأما إذا
وهو "  أ103 "-أو ذلك املقوم  لألصغر أو فصال مقوما أو شيئا من هذه املقومات، والكرب عارضا لذلك اجلنس

األوسط عارضا ذاتيا لألصغر؛ واألكرب عارضا ذاتيا آخر أو  " أ103" أو كان -ذ األول من مآخذ الربهانيات املأخ
 كان - ليس غريمها على ما أوضحنا - وهو املأخذ الثاين من الربهانيات -مقوما له  جنس عارض أو فصله أو شيئا

بل عساه أن يكون برهانيا  : برهانيا يف كليهما مجيعاوإن م يكن هكذا مل يكن القياس . النظر يف العلمني واحدا حنو
إذ بينا أن الربهان ال خيلو عن أحد هذين : برهاين  يف أحدمها غري برهاين يف اآلخر؛ أو يكون يف كليهما غري

 .فيه املأخذين، وأشبعنا القول

وهلذا السبب ليس . نظر يف املوضوعحنو ال مث من احملال أن يتفق يف أحد املأخذين علمان متباينا املوضوع أو متباينا
فإن األضداد ليست من مجلة موضوعات علمه وال من : أوال  للمهندس أن يبني هل األضداد ا علم واحد

 .جلنسه العوارض الذاتية له أو
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دسية أعلى إىل علم حتته كالرباهني اهلن وإذا كان األمر على ما حققناه فيجب أن نعلم أنه إمنا ينقل الربهان من علم
 .التأليف تستعمل يف املناظر، والعددية تستعمل يف

شيء من العلوم ينظر يف األعراض الغريبة  وجيب أال يتفق حبثا علمني متباينني يف املوضوعات واألعراض؛ وأال يكون
 إذا هو مثل احلسن والقبيح إذا استعمال يف الشكل واخلط؛ واملقابلة وال يف األعراض اليت تعرض للشيء ال مبا هو

فليست تعرض  فإن أمثال هذه وإن كانت تؤخذ بوجه ما يف موضوعات اهلندسة،: املستدير واملستقيم  روعيت بني
 .مبوضوعات اهلندسة هلا مبا هي هي، بل هي عوارض خارجية قد تعرض ألشياء غري اجلنس الذي خيتص

ن كلية حىت تكون يقينية ال تتغري تغري الربها ملا كان جيب أن تكون مقدمات: وقد قيل يف التعليم األول : هذا 
كذلك كلية ودائمة، وجب أال يكون برهان على األشياء اجلزئية  األمور الشخصية، ووجب أن تكون نتائجها

وال  .ألنه ال ميكن أن يدل على انه جيب أال يتغري: قياس ما يدل على أن األمر هكذا فقط  الفاسدة؛ بل على أحواهلا
الكلى الذي يعم الشخص وغريه، مث  وأما اليقني فغنما يكون باحلكم. العلم الذي بطريق العرضأيضاً ا علم إال 

تقتضيه نفس ذلك احلكم، وال الشخص يقتضي  عرض واتفق أن دخل هذا الشخص حتت ذلك احلكم دخوال ال
 -والعلم إذن باجلزئي . افإذن النسبة بينهما عارضة وقتا م. مع اآلخر فليس أحدمها يقتضي دوام النسبة. دوامه حتته

- أعين الشخص  مثل أنه هل زيد: ولذلك إذا زال عن احلس وقع فيه شك ولو يف الذاتيات . علم بالعرض 

 .فإنه إن مات أو فسد مل يكن حيوانا. حيوان
   

 -الصغرى   وهي-التعليم األول أيضاً انه فرض على الفاسد برهان كانت إحدى املقدمتني غري كلية  وقيل يف

دائما يوصف الشخص الفاسد  أما فاسدة فألن املقدمات لو كانت دائمة لكانت النتيجة دائمة، فكان. وفاسدة
الكلية تبقى وهذا الشخص قد فسد، فكيف ميكن أن حيكم  وأما غري كلية فإن. وهذا حمال. باألكرب ولو بعد فساده

 .أن يكون برهانٌ وليست املقدمتان كليتني ودائمتنيوحمال . حمموال أياما ووقتا ما عليه بالكلية؟ وإمنا يبقى الكل

كل حد فإما أن يكون مبدأ  وسنبني بعد أن. وال قياس أيضاً كليا، بل قياسات يف وقت. فإذن ال برهان على الفاسد
متقلبا؛ وتكون األجزاء اليت للحد مشتركة بني الربهان   أو يكون برهانا متغريا- برهان أو متام برهان أو نتيجته 

مث الفاسدات إمنا بفارق كل واحد منها إما شيئا خارجا عن نوعه، أو شيئا . حد هلا وإذ ال برهان عليها فال. واحلد
يكون ذلك مبا هو هذا  ولكن ال. فأما مفارقته ملا هو خارج عن نوعه فيجوز أن يكون باحملموالت الذاتية. نوعه يف

فإمنا يفارقها بأمور غري ذاتية، بل خبواص له عرضية،   يف نوعهواما األشياء اليت. الشخص، بل مبا له طبيعة النوع
بالقوة بالاية ، وله مع كل واحد منها فصل آخر عرضي ال ذايت، فإن األشياء  وميكن أن تكون مشاركاته يف نوعه

 .النوع الواحد متفق كلها يف الذاتيات اليت حتت

يف نوعه األقرب حدا يكون له مبا هو شخص أصال، ألنه املشارك  فإذن ال جيوز أن حيد الشخص الفاسد والشخص
وأما القول الذي من . القول من عرضيات ال من ذاتيات، ومن عرضيات غري حمدودة إن ميّز بقول كان ذلك

له طبيعة  الذي يفرقه ال من أشخاص نوعه، بل من سائر األنواع، فليس له ألنه هذا الشخص، بل ألن الذاتيات
 .لشخص الفاسد أيضا بالعرض مثل الربهانفاحلد ل. النوع
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مقدمات  إنكم قد أشترطتم يف مقدمات الرباهني أن تكون كلية ال حمالة؛ وحنن قد علمنا أن من :ولقائل أن يقول
مل يكن يف شرف الربهان الكلي فإنه  والربهان اجلزئي وإن.  وذلك إذا كانت املطالب جزئية- الرباهني ما هي جزئية 

وإن مل يكن يف شرف الربهان املوجب، فإنه برهان يعطي اليقني  يقني والعلة، كما أن الربهان السالببرهان يعطي ال
 .فيكون اجلواب.األوقات والعلة يف كثري من

املخصوص؛ ويراد به أن احلكم فيه على كلى، سواء  فيقال كلى لقياس الشخص: يقال على وجهني " الكلى"إن 
ويقال كلى لقياس اجلزئي واملهمل، ويراد به أن . يكون املوضوع كليا بعد أنكان على كله أو بعضه أو مهمال 

 .كلى وعلى كله احلكم على موضوع

خيتص باحلكم منها وإن مل يكن معينا فإنه  والبعض أيضا الذي. فإن موضوعها كلى: واملقدمة اجلزئية غري الشخصية
 .ناطق كقولنا بعض احليوان: يف األكثر طبيعة كلية

 .تدخل الشخصية لوجه الذي اشترطناه يف هذا املوضوع تدخل فيه املقدمة اجلزئية والفإذن ا

بالعدد قد يربهن عليها وحتد مثل كسوف القمر،  وألن األشياء الواجبة الوقوع املتكررة: وقيل يف التعليم األول 
 على اإلطالق نوع ما أن كسوف القمر: واجلواب.فسادها برهان واحد فحري أن يشك شاك أنه كيف وقع هلا مع

الطبيعة  فالربهان واحلد لتلك. كسوفات قمرية جزئية فاسدة، وذلك النوع طبيعة معقولة كلية بذاته مقول على
يكون واحدا، فليس نفس تصوره  فإنه وإن اتفق أال:النوعية ذاتية ودائمة يقينية وكذلك الكسوف يف وقت ما

كثريين حىت يكون يف وقت ما بتلك الصفة   أن يقال علىكسوفا قمريا يف وقت حاله وصفته كذا مينع عن
 .معىن الشمس والقمر مينع أن يقال على كثريين كسوفات كذلك مشسية أو قمرية ؛ كما ليس تصور

صار الكسوف الواقع يف وقت كذا غري كثري، ال ألن معناه إذا تصور منع  وعلى ما سلف لك منا شرحه، فإن إمنا
والقمر إال  إذ ليست الشمس إال واحدة،: فق لفقدان أمور أخرى من خارج والستحالتها شركة، بل ات أن تقع فيه

وأما كسوف ما . منا الكالم فيه واحدا، والعامل إال واحدا؛ وعرض للكسوف ما عرض للقمر نفسه على ما سلف
وليس يقوم بالربهان . اتالربهان بالعرض كما يتناول سائر الفاسد معني مشار إليه يف وقت ما معني، فإمنا يتناوله

ما هو كسوف ما، بل من جهة ما هو كسوف على اإلطالق يشاركه فيه كل كسوف  على كسوف ما من جهة
 .وتكرر؛ أو جوز الوهم وجوده معه عددي كان

   
صار به يقني؛ فكيف  يقول إن احلاجة إىل كون مقدمات الربهان كلية ال تتبني إال ببيان أن الفاسد ال يبقى ولقائل أن

فاجلواب أن الغرض ليس ذلك، ولكن معىن القول  القوم يثبتون أن الفاسد ال برهان عليه لن مقدمات الربهان كلية؟
املوضوع وليس دائما يف كل واحد منه، حىت مل يكن كليا حبسب الكلى  هو أنه ملا كان احلكم إذا اخذ مقوال على

. اخذ مطلقا ري يف البعض من األعداد، واملتغري ال يقني به إذااحلكم للشك واالنتقاض إذ كان يتغ يف الربهان، أعرض

يف كل وقت له، فيعرض للشك  وكذلك حال اجلزئي املتغري إذا كان احلكم مقوال على املوضوع وليس دائما
العامية السبب الذي أوقع يف املور : فكأنه يقول : يقني به  واالنتقاض إذ كان يتغري يف البعض من األزمنة، واملتغري ال
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الرباهني عليها كلية، وإال منع اليقني، موجود بعينه يف احلكم على الشخصيات، وذلك  حاجة إىل ان تكون مقدمات
 .بيان التغري وعدم الدوام، فيكون الكلى موردا للبينة على العلة، ل ألن يكون نفس مقدمة هو

  الفصل التاسع

 يف حتقيق مناسبة املقدمات الربهانية

  طالبها، وكيف يكون اختالف العلمني يف إعطاء اللم واإلنّواجلدلية مل

صادقة، بل جيب أن  الربهان على أن تكون املقدمان"  ب 103"التعليم األول إنه جيب أال يقتصر يف إقامة  قيل يف
على الكل فقط، لكن جيب مع ذلك كله  تكون مع ذلك أولية غري ذات أوساط؛ وال على أن تكون مع ذلك مقولة

 .كثرية تكون مناسبة على ما أشرنا إليه مراراأن 

مقدمات صادقة بينة بنفسها، مقولة  فيكاد أن يكون القياس الذي أورده بروسن على توسيع الدائرة مأخوذا من
فبيانه كما علمت بالعرض؛ والعرض يف . مقدماته غري مناسبة ألن: على الكل، إال أن كالمه ليس بربهان هندسي 

دائرة مساوية لشكل مستقيم اخلطوط كيف كان عدد أضالعه، فإنه ميكن أن حيل إىل  يبني أنهذا التربيع أن 
فيكون ذلك املربع  مثال، مث ميكن أن يوجد لكل مثلثة مربع مساو هلا، وجلملتها أيضاً مربع واحد مساو، مثلثات

إن الدائرة أكرب من كل :  قال غرضه ذلك بان فبني بروسن. مساويا للدائرة، فيكون ضلع ذلك املربع جذر الدائرة
وأصغر من كل شكل مستقيم اخلطوط كثري الزوايا هي فيه؛ فتكون  شكل مستقيم اخلطوط كثر الزوايا هو فيها،

اخلطوط كثري الزوايا هو أكرب من كل مستقيم خطوط يقع فيها، وأصغر من كل  مساوية لكل شكل مستقيم
 . شكل مستقيم اخلطوط مساو للدائرةفقد وجد أيضاً. يقع خارجا عنها مستقيم خطوط

فيه  وهو أن هذا الكالم بيان غري خاص بطريقة اهلندسة، بل هو عام مشترك: األول قول جممل  وقيل يف التعليم
املوضوع أو جنس   أي مشتركة يف-ويوجد ألشياء أخرى ويطابقها، وليست تلك األشياء متناسبة اجلنس 

 .املوضوع

الربهانية، إن السبب فيه أنه أخذ مقدمة غري خاصة  ذا القياس ال على الشروطوقال بعضهم يف بيان كون ه
أن األشكال اليت هي أعظم من أشياء واحدة بعينها كاألشكال اليت يف الدائرة، " باملقادير، ألنه وضع يف قوة كالمه

هو الشكل املستقيم   وذلك- أي كالدائرة -" من أشياء واحدة بعينها كاألشياء احمليطة، هي أشياء متساوية وأصغر
فلذلك صار الربهان . باألعداد وباألزمنة وغري ذلك وهذه املقدمة غي خاصة باألشكال، بل: قال . اخلطوط املذكور

 .غري مناسب

- املستعملة يف هذا القياس، وإن كانت غري خاصة باملقادير، فهي خاصة جبنس املقادير وأظن أن هذه املقدمة أعين  
من اجلزء، وأن كل كم إما مساٍو  مثل أن الكل أزيد: ت اليت هي من هذا اجلنس مستعملة يف العلوم واملقدما. الكم

وإذا أريد أن جيعال خاصني بأحد املوضوعني قيل يف . للمقادير والعدد فإن هذين أوال للكم مث. وإما أزيد وإما انقص
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كل مقدار إما  وأيضاً قيل يف املقادير إن.  من اجلزءوقيل يف األعداد إن الكل أكرب. أعظم من اجلزء املقادير إن الكل
ومن هذا اجلنس . وإما أزيد وإما انقص مساو ملقدار آخر أو أزيد أو انقص؛ ويف األعداد كل عدد مساٍو لعدد آخر

ومجيع . متساوية؛ وتارة األعداد املساوية لعدد واحد متساوية؛ وما أشبه ذلك إن املقادير املساوية ملقدار: يقال تارة 
مبادئ خاصة  وباجلملة فليس إمنا يستعمل يف العلوم اجلزئية من املبادئ. حنو ما أنكره هذا املتأول هذه على

ينقا من العموم إىل اخلصوص مبا قد  ولكن. احملموالت مبوضوعاا، بل واخلواص بأجناسها أيضاً اليت تشترك فيها
    : الوهذا ميكن أن يعمل ذه املقدمة فيق. أشري إليه

بأعياا فهي متساوية،  األشكال أو املقادير ذوات األشكال اليت هي اصغر من أشكال بأعياا وأكرب من أشكال إن
 .تلك املبادئ األخر فإن مل يصر هذا مبدأ فال واحد من. فيصري حينئذ مبدأ مالئما

ئرة واسطة بني أشكال بال اية يف إن الدا : ولكن الوجه الذي عندي يف هذا أن هذه إمنا تنفع إذا أخذت هكذا
أعين بالواسطة ما هو أكرب من كل هذه وأصغر من كل تلك . القوة حميطة ا القوة داخلة فيها، وأشكال بال اية يف

فالدائرة وذلك  .وهاهنا شكل مستقيم اخلطوط ال حمالة هو أكرب من مجيع الداخلة وأصغر من مجيع اخلارجة .بأعياا
ومل تفرض غري متناهية، مل جيب أن يكون  فإن فرضت األشكال أشكاال بأعياا. يم اخلطوط متساويانالشكل املستق

األشكال على ترتيب متصل، وهذا ال ميكن يف األشكال، ألن كل  املتوسطان بينهما متساويني، إال أن توضع تلك
الداخلة  بل حيتاج أن تقع هذه. ائرةالدائرة فهناك شكل آخر أيضاً أكرب منه وأصغر من الد شكل نفرضه أصغر من

أما . يف الربهان واآلخر يف املطلوب أحدمها: واخلارجة أشكاال بالقوة بغري اية، فيكون حينئذ قد أخلّ من وجهني 
وليس ما بالقوة من العوارض الذاتية باملقادير : منها املقدمات  يف الربهان فألنه تكلم علة أمور بالقوة وجعل

وإمنا  .العوارض الذاتية جبنس الكم، بل أعم من مجيع ذلك لنه من العوارض الذاتية املوجود  منواألشكال، وال
بذاته من جهة ما هو موجود، إىل  ينقل من العلم األعلى الناظر يف املوجود املطلق مبا هو موجود، وما يعرض له

ا أن تكون بالقوة وبالفعل كاألمور القابلة األشياء من شأ العلوم الناظرة يف أشياء حتت املوجود، إذا كانت تلك
على أا  الصورة اهلندسية فإمنا تؤخذ جمردة عن املواد، ومشارا إليها يف الوهم والعقل بالفعل وأما. للتغري واحلركة
 .أمور موجودة

ا نشري إليه على إمن. املضلع املتوسط ليس مشارا إليه بالفعل ألن ذلك: وأما اخللل يف املطلوب فهو شبيه هذا بعينه 
بل  : والبيان الذي يبني أن مضلعا مثل هذا ليس يكون أيضاً هندسيا. أمور ما بالقوة جمهولة انه موجود بالقوة بني

هذا القياس ليس برهانيا وال ذاتيا  وأنا أظن أنه ذا السبب صار.  أي من العوارض الغريبة-إما جدليا وإما منطقيا 
 .للهندسة بل خارجيا

 أن يكون احلد األوسط من العوارض الذاتية واحملموالت الذاتية حىت يكون الربهان  التعليم األول جيبوقيل يف

أن ثالث زوايا مساوية  مثال لو أردنا أن نبني. مناسبا ويكون إمنا قام الربهان على الشيء من جهة ما هو هو
وباجلملة للموضوع الذي :  جلنس املثلث أو لقائمتني، فيجب أن نأخذ احلد األوسط من األمور الذاتية للمثلث

من جنس آخر، فيجب أن يكون من جنس أعلى وينقل عنه إىل ما  فإن جاء حد أوسط. املثلث من عوارضه الذاتية
 ويكون السبب يف ذلك هو املشاركة يف املوضوع. اهلندسة واملناظر، واحلساب واملوسيقى حتته كما بينا من حال
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وذلك . يعطى برهان مل فيكون حينئذ العلم األسفل يعطى برهان إن، والعلم األعلى. بلبوجه ما على ما قيل من ق
موضوعات أو مصادرات غري معلومة العلل،  ألن املقدمات تكون يف العلم األسفل مأخوذة مسلمة على سبيل

اليقني مبقدماا يف العلم وإمنا حيصل . يقينية ما مل حيصل اليقني مبقدماا ومعلوم أن نتائجها ال تكون على احلقيقة
فإن نقل أحد ذلك  .فهناك نظفر بالعلل واألسباب الذاتية. إذ كان الوسط إمنا هو بالذات يف العلم األعلى األعلى،

 .ليس منه الربهان من العلم األعلى إىل األسفل، فقد أدخل يف العلم األسفل ما
   

األسفل فيها اإلن،  اللم يف املسألة بعينها اليت يعطى العلمقوم أن املراد يف ذلك أن العلم األعلى يعطى  وقد ظن
واحدة بعينها، فيكون العلم األسفل مشاركا  ألنه على هذا التأويل جيب أن جتعل املسألة فيهما: وهذا غري سديد 

ا يف مشاركا يف األمور الذاتية للموضوع يف املسألة، فيكون مشارك للعلم األعلى يف املسائل، ويكون ال حمالة
 ألن يربهن يف كل واحد منهما مبا يربهن به يف اآلخر، وال يفترقان بأن هذا يعطي اإلن األوسط، فيكون صاحلا

على وجه بيناه حيث تكلمنا  وذلك يعطي اللم بل جيب أن يعلم أن األعلى إمنا يعطي اللم على الوجه الذي قلناه، أو
وباحلقيقة فإن الوجه الذي قيل يف املوسيقى واملناظر فهو  .ليف حال املوسيقى واملناظر، ال على الوجه الذي قي

 وقصور اإلنسان عن إعداد ما حيتاج إليه قبل وقته لنفسه فضال عن غريه ممن ينظر نظرا رخصة تدعو إليه الضرورة

 .يف أمر حيتاج إىل عدة

ل األعداد اليت تؤخذ يف تؤخذ يف املناظر، وأحوا ولوال ذلك لكان باحلرى أن يربهن على أحوال اخلطوط اليت
، وبعد نتائجها ألصحاب " أ-104"واملوسيقى، بل يف علمي اهلندسة واحلساب  املوسيقى، ال يف علمي املناظر

تتفق إليها يف املناظر  ولكن ملا كانت املُنة اإلنسانية قاصرة عن معرفة مجيع املقدمات اليت. واملوسيقى املناظر
إعدادا مستوىف، بل أعد من ذلك ما تفتقر إليه   مل ميكن إعدادها-ك كثريا جدا  إذ كان ذل- واملوسيقى حاجة ما 

 .األصول املشعور ا دون أصول يشعر ا بعد األصول دون الفروع، أو تفتقر إليه

إىل مقدمات أخرى كُسل عن أن تفرد عن العلمني وتلحق بالعلم الذي هو  فلما أوقع اإلمعان يف االستنباط حاجة
والدنو ففي  أما العلمان املختلفان يف العلو: ذكر اختالف معونة العلمني على اللم واإلن فنقول رجع إىلولن. منه

األعلى األسفل مقدمات تؤخذ مبادئ  األكثر إمنا يتم الربهان املعطى للم من العلم األعلى لألسفل بأن يعطى
وسط علة ما، ويف الثاين برهان آخر حده برهان حده األ ومن هذا القبيل أيضاً أن يكون يف أحدمها. الربهان

 .فيكون األسفل مل يعط العلة بالتمام.  وهو على العلة-العلة  األوسط علة ما أخرى قبل تلك

. املبالغة يف التمييز والسبب يف ترديدها قصور منن الناس عن. أمثال هذه املسائل مرددة يف العلمني وكثريا ما تكون

ولكن العلم الطبيعي . تشابه احلركة األوىل وثباا الفلسفة األوىل يشتركان يف النظر يفمثاله أن العلم الطبيعي و
 .ال ضد هلا، واملادة البسيطة اليت ال اختالف فيها، فيمنع أن يعرض فساد أو تغري يعطي العلة اليت هي الطبيعة اليت

الغائية األوىل اليت هي الوجود  احملض، والعلةوالفلسفة األوىل تعطي العلة الفاعلة املفارقة اليت هي احملض والعقل 
الطبيعي مع انه أعطى برهانا ما فإنه مل يعط الربهان اللمي مطلقا، بل  والربهان يف العلمني خمتلفان، لكن العلم. احملض

م اللمي الدائ والعلم األعلى أعطى الربهان. متشابه ما دامت املادة موجودة وتلك الطبيعة موجودة أعطى أن ذلك
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 .مقتضاها مطلقا، واعطى علة دوام املادة والطبيعة اليت ال ضد هلا فيدوم

املاء يف قصور منها حىت ينكشف  وكذلك العلم الطبيعي يعطى العلة يف كون األرض غري كرية بالتحقيق، ووقوع
ألرض يابسة ال الطبيعي أن املاء بالطبع سيال إىل القعور وا فيكون سبب ذلك يف العلم. أدميها يف بعض النواحي
 فإذا اتفق ألجزائها كون وفساد بق مكان الفاسد قعرا ووهدة، ومل. األشكال االتفاقية تتشكل بذاا؛ بل حتفظ

سائر األسباب اليت  وكذلك احلال عند اتفاق. جيتمع ألجله الباقي على الشكل الكرى، وبقى مكان الكائن ربوة
. جيتمع على شكله إذا زيد عليه أو نقص منه واء وغري ذلك فكلوأما املاء واهل. توجب نقل جزء منها عن موضعه

 .جيوز غريه أن يكون مقتضى طبيعة البسيط وذلك الشكل هو الشكل البسيط الكرى الذي ال

. وهو أن تستقر الكائنات على مواضعها الطبيعية: مثال من جهة الغاية  وأما يف الفلسفة األوىل فتكون العلة هلذا

 .هانني ما قلناهالرب واحلال يف
   

مبادئ اللم من العلم  وأما يف األقل فرمبا أخذ العلم األعلى. هو على األكثر من حال معونة األعلى يف اللم فهذا ما
إمنا تبني يف العلم األعلى، أو تكون تبني  السفل بعد أال تكون تلك املبادئ متوقفة يف الصحة على صحة مبادئ

ا ثانيا من العلم األعلى مسائل ليست مبادئ هلا وللجزء فيه من هذا العلم   إمنا تبنيمببادئ من العلم األعلى، لكن
منه هي  بل كما أن بعض مسائل علم واحد تكون مبادئ بالقياس إىل بعض مسائل منه بواسطة مسائل .األسفل

 تصري تلك املسائل مبادئ آخر، مث أقرب إىل املبادئ منها؛ فال يبعد أن تكون مسائل علم ما تتبني مببادئ من علم
حال مسائل تتبني يف علم أسفل مببادئ من علم أعلى؛ مث  فيكون هذا. ملسائل أخرى من ذلك العلم اآلخر بال دور

 وإما أن تكون هذه املبادئ املأخوذة من العلم األسفل ال تتبني مببادئ من العلم. أعلى تبني ا مسائل ما من علم

 .التجربة تبين باملبادئ البينة بأنفسها أو احلس أواألعلى بوجه، وذلك مثل أن 

األعلى، صارت بوساطة العلم اجلزئي  وإذا كانت هذه مبادئ مسائل من العلم اجلزئي هي مبادئ ملسائل من العلم
 احلس والتجربة ال يعطى اللم يف علم أسفل وال علم فوق، بل إمنا لكن املبىن على. مبدأ ما ملسائل من العلم األعلى

 .هذه يف العلم األعلى ما كان مبنيا على املبادئ البينة بنفسها ميكن أن يعطي اللم من

أن األمور  اجلزئية احلسية والتجريبية هي اقرب إىل العلوم اجلزئية منها إىل العلوم الكلية، كما واعلم أن األمور
لية؛ فإن ما كان أشد عموما فهو أوىل بأن يكون الك العامة العقلية أوىل بأن تكون املبادئ املقتضبة منها مبادئ العلوم

 .عموما مبدأ للعلم الذي هو أشد

العلمني معطيا يف مسألة واحدة  وأما العلوم اليت ليس بعضها حتت بعض وال حتت جزء بعض، فكثريا ما يكون أحد
املاء برهان إن بالدليل؛ أن العلم الرياضي يعطي يف كرية  مثل. بعينها برهان اإلن؛ واآلخر معطيا فيه برهان اللم

وأيضاً كذلك القول يف كرية األرض ووقوعها يف الوسط؛ وكرية األجسام . اللم والعلم الطبيعي يعطي برهان
 .فإن الرياضي يعطي برهان اإلن والطبيعي يعطي برهان اللم يف مجيع ذلك السماوية؛

مبدأ مل مثل  يس بعضها حتت بعض يعطي اآلخريتفق أن يكون أحد هذين العلمني من هذه العلوم اليت ل وكثريا ما
 .العدد واهلندسة يف مسائل املقالة العاشرة
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فإنا . ذلك وحنن خنرب من بعد عن العلة يف. اجلزئية أن يعطي علمان معا برهان اللم ملسألة واحدة وال يتفق يف العلوم
وسطى كيف تكون حىت  داوإذا كانت حدو. سنوضح بعد أن العلل كم هي، وأا كيف تكون حدودا وسطى

 .تكون معطية الربهان التام

 واملوضوع وما يف - أي الفاعل وما يف مجلته - مبدأ حركة : األسباب أربعة  وأما هاهنا فنقول على اجلملة إن
مبدأ احلركة وما  والصورة وما جيري جمراها، والغاية وهي التمام الذي ألجله يكون ما يكون، وإليه نسوق مجلته،

 .راهجيري جم

ورمبا كان الشيء ليس له من األسباب إال الفاعل . بالذات وقد يتفق أن جتتمع هذه األسباب كلها لشيء واحد
الفاعل  وإذا مل يكن للشيء مادة وحركة فإن. ورمبا كان للشيء مجيع هذه األسباب. املفارقة والغاية فقط كالعقول

 .وكذلك غايته .ليه نسبة داخلة يف صورتهوتكون نسبته إ: يقال له إنه فاعل، فبنحو آخر يقال 

وتسمى العلوم املختصة مبثله علوما . صورته فقط فكل ما هو جمرد عن املادة فإمنا ميكن أن يعطى من األسباب ما هو
 انتزاعيته بالذات كالعلوم الناظرة يف املوجودات اليت صورها مفارقة للمواد على فمن العلوم االنتزاعية ما. انتزاعية

مفارقة الذات للموضوعات؛  فإن موضوعاا أمور غري. ومنها ما هي انتزاعيته باحلد كالعلوم الرياضية. طالقاإل
فغن املثلث كما يكون يف خشبة كذلك : بالنوع  ولكن مفارقة احلدود هلا؛ وذلك لن موضوعاا أمور غري معينة

فليس شيء من املوضوعات اليت توجد فيه . معينا، بل كيف اتفق فليس تقتضي طباعها موضوعا. يكون يف ذهب
 .السبب داخلة يف حدودها هلذا

أن توجد تلك الصورة منها مفارقة هلا،  وأما الصور الطبيعية فإن لكل واحدة منها مادة مالئمة هلا بالنوع ال ميكن
مور الطبيعية هي واأل. فلذلك تدخل املواد يف حدودها. بتلك املادة فطباع تلك الصورة خمتصة. وال يف مادة أخرى

 .بالذات هذه العلل كلها اليت جتتمع فيها
   

يشترك يف الربهان  املعلوم أن ما كانت احلدود الوسطى يف برهانه مأخوذة من علل صورية فقط، فال جيوز أن مث من
عض األسباب خمتلفة، فال خيلو إما أن يكون ب وأما إذا كانت له علل.  إذا أريد بالربهان برهان اللم-عليه علمان 

الفاعل لألمور الطبيعية على اإلطالق، والغاية القصوى، فإا  خارجة عن موضوع الصناعة مثل السبب األول
 أما السبب الفاعل فبالذات، وأما الغاية القصوى هلا فمن وجه باحلد ومن وجه. الطبيعية مفارقة للموجودات

- 104" أي إما كائنة أنواعا هلا : وإما أن تكون كل تلك داخلة يف موضوع الصناعة. بالذات أو كائنة من " ب  
ملوجودات ما طبيعية، دون العامة للكل مثل  عوارضه الذاتية مثل السبب الفاعلي والتمامي واملادي والصوري

الكائنات الطبيعية أو الطبيعيات اليت ليس بكائنة، فإن أسباا  أسباب اإلنسان أو أسباب نوع جنس آخر من
 .طبيعية هاالظاهرة كل

. نطفة أو قوة يف نطفة وصورة فيها ونشرح هذا فيما هو أظهر كاإلنسان، فإن سببه الفاعل الظاهر إما إنسان أو

وإما عرض ذايت داخل يف موضوع العلم الطبيعي الذي هو  وهذه الثالثة إما نوع موضوع الصناعة وإما صورة
ركان أو األخالط أو األعضاء، وهو من أنواع اجلسم وسببه املادي إما األ .اجلسم من جهة ما يتحرك ويسكن
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الغائي  وسببه الصوري النفس، وهو، من حيث هو، صورة ما للجسم الطبيعي وكمال ما له، وسببه .الطبيعي
متحدا من نفس وبدن، حىت  الكمايل الذي خيصه، وجود أكمل جوهر ميكن حصوله من مبادئ كائنة فاسدة حصوال

 .اجلسم الطبيعي اليت ال ميكن أن توجد يف غريه وهذا الكمال من عوارض. نفسه للسعادةيكون من شانه أن تبقى 

والغاية يف األمور الطبيعية واحدا بالنوع، وأن تكون الغاية اليت هي غري الصورة  ويشبه أن يكون الفاعل والصورة
فاعل اإلنسان إنسانية ما،  ، مل أنالطبيعيات خارجة عن فعل الطبيعة، ومن عند مبدأ أعلى من الطبيعة وغاية له يف

اآلخر كالطحن الذي هو الغاية املقصودة يف تعريض  وأما الكمال. وصورته إنسانيته، وهي غاية الفاعل الطبيعي
وأما نفس التعريض فإنه غاية للفاعل الطبيعي ومقصود . أعلى من الطبيعة األضراس للطحن، فهي مقصودة عند مبدأ

-  وهي اية حركة ومتام حمرك طبيعي-غاية هي صورة : بيعيات غايتان الغاية يف الط فكأن. له  -مثل التعريض  

وهي غاية لفاعل . وهي مثل الطحن وغاية بعد الصورة ليست الصورة املقصودة قصدا أوليا يف حركة التكوين،
 .أعلى من الطبيعة

  الصناعة؛ والفاعل والغاية رمبا كاناوالصورة ال جيوز أن يكونا غريبني من جنس ونقول بقول مطلق إن املادة

موضوع صناعته  إذا أمكن أن تكون بعض أسباب الشي خارجا عن: فإذا مهدنا هذه األصول فنقول . غريبني
وأما إذا كانت األسباب متعلقة باملوضوع  .وواقعا يف صناعة أخرى، أمكن أن يكون على املسألة برهانان من علمني

 .إعطاء برهان اللم  غري ذلك العلمغري غريبة منه، مل ميكن يف

وذا السبب نغلط فنظن يف كثري . إال من مبادئ خاصة فقد اجتمع من مجيع ما قلناه أنه ال سبل إىل إقامة الرباهني
مل  إذا كانت املقدمات املأخوذة يف قياساا صادقة وال نكون علمناه العلم احلقيقة إذا من األشياء أنا علمناه باحلقيقة

 .مناسبةتكن 

  الفصل العاشر

 إقامة الرباهني يف العلوم على مبادئها

من  هو املبدأ، والعلم به أحق الرباهني يف العلوم على مبادئها، وإال فما يبني به املبدأ من البني أنه ال سبيل إىل إقامة
 وكالمها من املستحيل أن يبينا .بيان فبعض مبادئ العلوم بينة بأنفسها، وبعضها حمتاجة إىل. العلم مبا قيل إنه مبدأ له

 .يف العلوم اليت هي هلا مبادئ أول

بينا بنفسه فإمنا ميكن بيانه  وأما ما ليس. البينات بأنفسها، فال ميكن يف ذلك بياا يف ذلك العلم وال يف علم آخر أما
نة بنفسها، وبعضها الذي سائر العلوم حتته جلها بي ومبادئ العلم األعم. يف علم آخر، وخصوصا يف علم أعلى
 .قلنا، وذلك قليل مأخوذة من علوم جزئية حتتها على ما

   
احلد مثل اجلسم  موضوع الصناعة فقد جيب أن يصدق به وأن يتصور مجيعا؛ فما كان منه ظاهر الوجود خفي وأما

عا مثل العدد كان خفي الوجود واحلد م وما. الطبيعي مل يوضع وجوده يف العلم، بل اشتغل بأن يوضع حده فقط
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ووضع وجوده هو من مجلة مبادئ الصناعة اليت تسمى أصوال  .والواحد والنقطة، فإم يضعون وجوده أيضاً
وإن كانت ظاهرة األمرين مجيعا كان تكلف وضع . فيها، مبىن عليها الصناعة موضوعة، ألنه مقدمة مشكوك

 .فضال األمرين

يفهم من ذلك أن الشيء موجود  ي الوجود واحلد مجيعا، إذ قدورمبا وضعوا احلدود فقط يف الشيء الذي هو خف
 .فاحتة علوم اهلندسة إن النقطة شيء ال جزء له كقوهلم يف: وان احلد ليس حبسب االسم بل حبسب الذات 

يف هذه املوضوعات فإا هي املطلوبة كما قلنا مرارا، فال ميكن أن يوضع  وأما احملموالت الذاتية من العوارض
فاحتة  إمنا توضع يف. سبيل أصل موضوع أو مصادرة، وال على سبيل البيان قبل الربهان عليها ا علىوجوده

املساواة والزائد والناقص وما أشبه ذلك  وأما إن كانت ظاهرة املاهية مثل. الصناعة حدودها إن كانت خفية احلدود
الوحدة واملستقيم واملثلث واألصم واملنطق يف بل إمنا يوضع حد مثل  .يف علم اهلندسة، فرمبا مل يتكلف وضع ذلك

 .فهذا القسم إمنا توضع فيه احلدود فقط. والفرد واملربع واملستدير يف احلساب اهلندسة، والزوج

هلية شيء آخر، إما  املبادئ، فيجب أن تكون قد علمت من طريق اهللية وهو التصديق، حىت ميكن أن يعلم ا وأما
التصديق ا؛ فيجب أن تكون موضوعة اإلنية  والبد من تصورها وإال مل ميكن. قا وضعياتصديقا حقيقيا، أو تصدي

وغن . الصناعة، إال أن يستغين لفرط الشهرة والوضوح عن ذلك يف نفسها، وموضوعة ماهية األجزاء يف فاحتة
 .بالصناعة على حنو ما قيل كانت أعم من الصناعة خصصت

وضعا وال برهان عليها يف الصناعة، بل على عوارضها  نبيه على وجودها وضعتفإذن املوضوعات إن احتيج إىل الت
فتحد حدا فقط إن احتيج إليه، وال توضع موجودة إال عند الفراغ عن إقامة الربهان  وأما العوارض الذاتية. الذاتية

 .مسألة مسألة ليستبني منه إا موجودة ملوضوع أو مسلوبة عن موضوع يف

وما  يست أصوال موضوعة وليست مصادرات فإن وضعها من التكلف، مثل أن النقيضني ال جيتمعانل واملبادئ اليت
املنازعة باللسان دون العقل،  وإن نازع فيها فال تنقلب بذلك أصال موضوعا أو مصادرة، ألن تلك. أشبه ذلك

 من ذلك أو تبكيت خمالفة يتكلف أحيانا يف تصحيح شيء وإمنا القياس الذي.وبالقول اخلارج دون القول الداخل
حنو القول الداخل ال اخلارج، وعلى ما عرف فيما سلف ويعرف فيما  فيه من السوفسطائية، فإن ذلك كله

 .يستأنف

 .بينة تصور األجزاء املبادئ اليت قد يشك فيها، فالبد من أن يوضع وجودها وتفهم ماهية أجزائها إن مل تكن وأما

إمنا يوضع لتفهيم اسم فقط، اللهم إال ان يسمى  صادرة ألنه ليس فيه حكم، بلواحلد فليس أصال موضوعا وال م
بل إمنا األصول املوضوعة أشياء مصدق ا وهي يف أنفسها . أصال موضوعا إنسان كل مسموع يف فواتح الصناعات

 ا قيل يفومل. واحلدود ليست كذلك.  نتيجة-  ولو بالوضع مع مقدمات أخرى -التصديق ا  صادقة جتتمع من

املستعملة مبدأ ما لعلم كله،  أنه رمبا كان من املقدمات: التعليم األول هذا فُطن لظن لعله يسبق إىل بعض السامعني 
قد نرى يف العلوم أصوال موضوعة : سائال سأل وقال  فكأن. أو ملسألة منه ما هو كاذب مث يطلب منها نتيجة

 أن املهندس يقول خط أ ب ال عرض له، وهو مستقيم، وال يكون املسائل مثل ومقدمات كاذبة يتدرج منها إىل
 ب ج مستقيم اخلطوط، متساوي األضالع، وال يكون يف احلقيقة كذلك، بل يكون كاذبا فيما ومثل أ. كذلك
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العرض وال مستقيما يف  وإمنا يكون كاذبا ألن ذلك اخلط ال يكون عدمي. يقول ويروم مع ذلك إنتاج نتيجة صادقة
فأجيب وقيل إن هذا اخلط املخطوط واملثلث املشكل  .ة، وال ذلك املثلث يكون متساوي األضالع يف احلقيقةاحلقيق

مثله، والربهان هو على خط باحلقيقة مستقيم وعدمي العرض؛ وكذلك على مثلث  ليس خمطوطا الفتقار الربهان إىل
والربهان هو على  .عانة للذهن بسبب التخيلمتساوي األضالع املستقيمة، بل إمنا خط ذلك وشكل هذا إ باحلقيقة

 .التخيل ملا احتيج إىل تشكيل البتة ولو مل يصعب تصور الربهان ارد عن. املعقول دون احملسوس واملتخيل
   

 .احلد أن األصول املوضوعة مصدق ا، وعلل للتصديق بالنتيجة واملطلوب، وال كذلك فقد بان

فليس . مبحصور كلى وال جزئي ليس شيء من احلدود. كلى أو جزئي: صور وأيضاً فإن كل أصل موضوع فهو حم
 .البيان بعد ما قيل على أنه ال حاجة إىل هذا. شيء من األصول املوضوعة حبدود

منها مثال يشبهه قائم بذاته عقلي موجود ال  وألن قوما حسبوا أن موضوعات العلوم هي صور مفارقة، لكل نوع
الذي محل "  أ105"وجيب أن نذكر أوال السبب . مجلة ما يتعلق بالربهان ع الشك وحله يفيف مادة، فباحلرى أن يق

العلوم كلها  إمنا وقع أولئك القوم يف هذا الظن من جهة قياس قاسوه فقالوا إن هذه: الظن فنقول  أولئك على هذا
 إما واقعة حتت الفساد والتغري، وإما املوجودات مث. إمنا تنظر يف موجودات ما، فاملعدومات ال فائدة يف النظر فيها

واحملسوسات . والفاسدات ال برهان عليها وال حد هلا. حمسوسة، وإما معقولة وأيضاً إما. دائمة الوجود غري متغرية
 .مربهنا عليها وال حمدودة من جهة ما هي حمسوسة وشخصية، بل من جهة طبيعية عقلية أخرى ليست أيضاً

سائر العوارض  لشمس من جهة ما هي هذه الشمس، بل من جهة ما أا جمردة منفالربهان ليس يقوم على ا
 .هذه الشمس وكذلك احلد ليس هلا من جهة ما هي. الالحقة هلا والشخصية العارضة هلا

 .تكون حمسوسة وال قابلة للفساد فإذا كان كذلك، كان الربهان على صور معقولة جمردة عن املادة، لئال

للعدديات والصور اهلندسية، وباجلملة للصور  هم وضع ذلك للعدديات فقط، وبعضهمفبعض. وكذلك احلد
 .الطبيعية التعاليمية دون الطبيعية ورقى إليها

: وقالوا . يف احلد، وكذلك يف الوجود وهو أن هذه مستغنية عن املادة: وكان مأخذ هؤالء يف االحتجاج شيئا آخر 

 .واخلط والشكل احلقيقي عقلي وعليه الربهان. كاذب فيه وس فهووإما ما يضعه الرياضي من خط وشكل حمس

املفارقة  وأما أفالطن فجعل الصور املعقولة. العدديات، وجعلوا العدديات مبدأ اهلندسيات وقوم ألفوا اهلندسيات من
ومجيع هذا . ةاقترنت باملادة صورا طبيعي موجودة لكل معقول حىت للطبيعيات فسماها إذا كانت جمردة مثُال، وإذا

جردت عن املادة، والصور التعليمية ال تقوم بال مادة وإن كانت  باطل، فغن الصور الطبيعية ال تكون هي هي إذا
األوىل دون املنطق  والكالم يف إبطال هذه اآلراء والقياسات الداعية إليها غنما هو يف صناعة الفلسفة حتد ال باملادة،

وإن فرضت موجودة فال مدخل هلا يف علم  بوجه من الوجوه أن يبني أن هذهوعلوم أخرى، بل حيسن يف املنطق 
ألن هذه الرباهني وإن كانت بالذات وأوال ألمور : يف تعليمها  الربهان وال هي موضوعة هلذه الرباهني اليت حنن

صح على فإن كل حكم يصح على الشمس املطلقة ي. ثانيا وبالعرض للمحسوسات والفاسدات عقلية كلية، فإا
حيوان،  وإذا صح أن كل إنسان. الشمس، وكل حكم يصح على الغب على اإلطالق فيصح على هذا الغب هذه
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 .صح على إنسان ما أنه حيوان

وميكن أن . ليكون شامال للكثرة بأن يعطى امسه وحده للكثرة اجلزئية والربهان إمنا البد من ان يكون فيه قول كلى
حكم على  فما حكم عليه.  باحلكم الكلى حدا أوسط موجبا على الكثرة باالسم واحلداحملكوم عليه جيعل الكلى فيه

على الكثرة من اجلزئيات  وأما الصور فإا إن كانت موجودة فال جيب أن يكون احلكم عليها حكما. الكثرة
ك ألن املثل الكثرة من اجلزئيات الشخصية، وذل الشخصية، وال ميكن أن تكون حدودا وسطى يف إثبات شيء على

ألنه ليس شيء من اجلزئيات صورة : فال ميكننا أن نقول إا تعطيها حدودها  وإن أنزلنا أا تعطى الكثرة أمساءها،
اإلنسان احملسوس حتمل  وكيف ميكن أن تكون طبيعة.  وهذا هو احلد اجلامع للصور املفارقة-مفارقة أبدية  عقلية

وذلك ال حيوان وال ناطق إال باشتراك االسم، وال  إلنسان حيوان ناطق مائت،عليها طبيعة اإلنسان املثايل، وهذا ا
    تلك كما يقال إا حيوان؟ وكيف يقال لشيء من هذه إا. مائت

حدودا وسطى يف برهان  الصور املُثُلية ال تعطى أمساؤها وحدودها معا للكثرة واجلزئيات، فال تصلح أن تتخذ فإذن
وأما أا ليست . جيوز أن تكون حدودا كربى وكذلك ال. ن ذلك الربهان برهانا بالعرضعلى اجلزئيات، وإن كا

تكون أعيان املوجودات املبحوث عن أحواهلا، وإما أمورا احلكم عليها  حدودا صغرى فألن احلدود الصغرى إما أن
احلكم   وال هي أيضاً أموراوليست أعيان املوجودات الطبيعية وال الرياضية،. أعيان املوجودات حكم بوجه ما على

بينا أا ال تكون حدودا  عليها حكم بوجه ما على أعيان تلك املوجودات ألا حينئذ تكون حدودا وسطى، وقد
وذلك ألنا أيضاً إمنا . تكون إمنا تطلب أعراضها الذاتية وال هي أيضاً املوضوعات األولية هلذه العلوم حىت. وسطى

وليست املثل على أحد . إما أعيان، وإما احلكم عليها كاحلكم على األعيان ينطلب أعراضا ذاتية ألمور ه
 .بوجه فليس الصور واملثل املفارقة إذن داخلة يف موضوعات الرباهني وال يف مبادئها .احلكمني

 املقالة الثالثة

  من الفن اخلامس

  الفصل األول

 يف املبادئ واملسائل املناسبة

   العلوموغري املناسبة وكيف تقع يف

إن كل شيء إما تصدق عليه املوجبة "أعين قولنا : الذي منه تتشعب كلها  املبادئ الواجب قبوهلا وخصوصا املبدأ
واملناكدين، بل إمنا يوضع  ليس يوضع يف العلوم وضعا بالفعل إال عند خماطبة املغالطني" عليه السالبة وإما أن تصدق

جيب أن يعترب يف تكميل التصديق باملقدمة الكربى ليعترب  وجه. وجوه ثالثةفيها على ما قيل يف التعليم األول على 
يعتقد أن الكربى إن كانت موجبة فال جيوز أن تصدق سالبة؛ أو كانت سالبة فال جيوز  مثله يف النتيجة، وذلك بان
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ألنه مل يعلم أنه إذ : لفعل با فهذا االعتقاد يعتقد دائما وإن مل يلفظ به. تكون موجبة، لتكون النتيجة ذه احلال أن
وأن السلب واإلجياب ال جيتمعان، أو أن كل شيء  هو موجب فليس بسالب وإذ هو سالب فليس مبوجب البتة،

وإمنا تكون هذه القوة يف نسبة األوسط إىل األكرب يف الكربى، أو . التصريح به يصدق فيه أحدمها فال حيتاج إىل
أضمرت " حيوان فكل إنسان"فإنك إذا كنت قلت يف األكرب مثال . ري عكسإىل األكرب يف النتيجة من غ األصغر

 .حبيوان وأضمرت وليس ليس" الكاتب حيوان"وأنتجت أن " وليس ليس حبيوان"

 .وباجلملة ما جعل موضوعا حلكم حممول فليس موضوعا ملقابله

على ما  لى اإلنسان وليس حمموالاحملمول فليس يستمر هذا حىت يكون احليوان يف القياس حمموال ع وأما من جهة
ما ليس بكاتب، فإن هذا ال  ليس بإنسان، أو يكون احليوان يف النتيجة حمموال على الكاتب وليس حمموال على

وال جيوز ن يوضع املوضوع حملموالت . عن بعض يستقيم، ألن احملمول جيوز أن حيمل علة موضوعات يسلب بعضها
 .دواح فهذا وجه. يسلب بعضها عن بعض

صادق، فيكون هذا " ليس أ ب"فقولنا  ليس صادقا،" إن أ ب"والوجه الثاين كما يقال يف اخلُلف إنه إن كان قولنا 
ألن كل شيء إما أن يصدق عليه "الكربى، كأنه يقول بعد قوله ذلك  املبدأ الذي حنن يف ذكره مضمرا، وقوته قوة

 .السالب املوجب أو

املبدأ على انه نافع يف تكميل مقدمة كما يف  عا، فإنه ليس يدخل بالقوة فيه هذاوالوجه الثالث خيالف الوجهني مجي
كقولنا كل : الثاين، بل بأن خيصص إما موضوعه وإما موضوعه وحمموله معا  األول، وال يف تكميل قياس كما يف

املوجب موجبا   وبدل-ر  وهو املقدا-مباين وإما مشارك، فنأخذ فيه بدل الشيء شيئا ما خاصا بالصناعة  مقدار إما
ألنك ال حتتاج أن تأخذ هذا : املباين  خاصا بالصناعة وهو املشارك، وبدل السالب سالبا ما خاصا بالصناعة وهو

 .حبيث ينفع يف ذلك العلم خاصة فغن ذلك يكفيك املبدأ حبيث ينفع نفعا مشتركا يف كل علم، بل

 أوله البيان - أي املوضوعات - فيها، ال على أا ما فيه البيان تشترك العلوم وهذه العلوم العامية الواجب قبوهلا
. أوىل مشهور أيضاً واجلدل يستعملها من جهة أن كل.  بل على أا من الذي منه البيان- وهي املائل -نبني  وإياه

وضوعات، فإنه الواجب قبوهلا، وكما يشارك يف امل واجلدل أيضاً يشارك كل علم يف املسائل كما يشارك يف املبادئ
وكل علم فإنه حمدود النظر يف الوجوه . مبحدود النظر يف شيء من الوجود ألن اجلدل ليس. ال خيتص مبوضوع

 .املوضوعات واملبادئ واملسائل الثالثة من
   

عن أحواله،  أن اجلدل ليس حممود النظر يف املوضوعات فإنه ال يقتصر على موضوع واحد يبحث" ب 105" وأما
: النظر يف املسائل، فذلك من وجهني  وأما بيان أنه ليس مبحدود. والربهان يقتصر عليه. يع عنده سواءبل اجلم

مثل أنه : باملوضوع الذي يبحث عن أحواله يف الوقت، بل يف الغريبة أيضاً  أحدمها أنه ال يقتصر على املسائل الذاتية
وهل علمه  ا، بل هل هو أحسن من املستدير أو ليس،اخلط املستقيم إذا قام عليه خط كان كذا وكذ ليس ينظر هل

بقياسني يف وقتني كل واحد منهما  والثاين ألنه قد يتفق أن ننصر الضدين والنقيضني معا. مضاد للمستدير أو ليس
نقيس من املشهورات أن النفس ال متوت، وتارة نقيس منها أن  فتارة: جديل على ما ستعرفه حيث نتكلم يف اجلدل 
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الذاتية  أحدمها أنه ال يأيت باملبادئ: ليس أيضاً حمدود النظر يف املبادئ فذلك من وجهني  وأما بيان أنه. متوتالنقس 
اليت ليست بصادقة معا، وما يتسلمه  والثاين أنه يأخذ املبادئ األولية والصادقة واملشهورة. بالشيء، بل كيف اتفق

وأما .  ذلك يف وقت، وهذا يف وقت على ما علمت-لقياسه  دأوقد جيعل كل واحد من املتقابلني مب. من املخاطب
احلق  ويكاد أن يكون. حمدود املسألة اليت يبينها وينصرها حمدود املبادئ اليت منها تبني الربهان فإنه حمدود املوضوع،

أ تسليم باحلقيقة هو أن يتكاف هو انه ليس يف العلوم مسألة عن طريق النقيض، وذلك أن السؤال النافع عنهما
والقائس املربهن إذا سلم له الواحد املعني، . عقد قياسه الطرفني معا عند السائل، فأيهما كان، جاز، واستمر يف

إذ  وإن سلم مقابله، سكت ومل ميكنه االستمرار، فال يكون لسؤاله حينئذ فائدة،. انتفع به النافع له يف عقد قياسه،
 .أخذا من غري مسألةكان إمنا ينتفع بالواحد فيجب أن يأخذه 

املعلوم أنه   وهو أحد طريف النقيض-أحدمها يقع يف التعليم والتعلم : على وجهني " مسألة علمية" ولكن قد يقال
والثاين يف . والتعديد ال على سبيل املسائل اجلدلية هو احلق، وأنه ال يتعداه ايب أو املخاطب، وإمنا يسأل للتقرير

 .يف العلوم وال يبايل فيها بتسليم أي طريف النقيض كان على ما ستعلمه ليت تكوناملخاطبات االمتحانية ا

وليست . مناسبة فإا علمية من جهة أن مبادئها: االمتحانية فإا من وجه علمية ومن وجه ليست علمية  واملسألة
رهانية مطلقة، بل املسائل مسألة علمية ب فلذلك إذا حققت مل تكن. علمية من جهة أن الغرض فيها ليس إثبات علم

هندسيا وال طبيا وال حسابيا وال من علم من العلوم األخر، بل املسألة  وليس كل سؤال. العلمية املطلقة حمدودة
مبدأ  إمنا هي إما عن مقدمة صحت وبانت بالطرق اهلندسية، ويراد أن يبان ا غريها فتكون عن اهلندسية مثال

املطالب اهلندسية وال يبني هو يف  ام للمسائل اهلندسية خاص باهلندسة يتبني بهخاص باملطلوب، وإما عن مبدأ ع
أن تكون منظرية خاصة تبني فيها، وإما أن تكون هندسية، وهي  إما: وكذلك احلال يف املسألة املنظرية . اهلندسة

 .من وجه مسائل هندسيةمبادئه من اهلندسة، فتكون مسائل هندسية هي مبادئ مناظرية، و مبدأ لعلم املناظر فغن

أما املبادئ . خمتلفني وأما أنه كيف يكون ذلك حىت تكون مطالب هندسية هي أيضاً مسائل هندسية، فلذلك بوجهني
نافعة يف اهلندسة، فتكون املسائل النافعة يف اهلندسة  فإا مسائل هندسية ألا يف نفسها مسائل، وهي هندسية ألا

 .فهي مسائل هندسية مبعىن أا مسائل هي من اهلندسة بوأما املطال. مسائل هندسية

 التعليم األول على وجه آخر، وهو أن تكون املسألة من وجه هندسية على أا مبدأ مثال وقد فهم هذا املوضع من

إذا كانت هندسية  وتكون املسألة من وجهآخر هندسية. فهي من املناظر وليست مناظرية بل هندسية. للمناظر
 . مضافة إىل علم آخرصرفة غري

تؤخذ  بل إمنا يعين باملسألة هاهنا ال املطلوب، بل املسألة اليت. املرين تباين يفترقان به وهذا التأويل ليس جبيد وال بني
 .ذلك العلم ويبني به غريه أيضاً فمن ذلك مبدأ يتم بيانه يف ذلك العلم، ومن ذلك ما من شأنه أن يبني يف. مقدمة

   
اهلندسة، وليس  واملطالب مسائل هندسية، أي مسائل من. ائل هندسية، أي مسائل نافعة يف اهلندسةمس فاملبادئ

وإذا . أخرى من اهلندسة ال خيتلفان كوما مسائل هندسية بنوع واحد، وإن كانا من حيث مها نافعان يف مطالب
ي هو مبدأ فيه، ألن املسألة يف علم ما جزء املبدأ مسألة من العلم الذ حققت اعتبار معىن املسألة، فال جيوز أن يكون
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 .تكتسب مببادئه من ذلك العلم

. يبني مبادئه من جهة ما هو صاحب علمه وليس أحد من أصحاب العلوم ميكنه أن. واملسائل متميزة عن املبادئ

ن تكلف فإ. واملناظري من جهة ما هو مناظري كذلك. مبادئه فاملهندس من جهة ما هو مهندس ال ميكنه إثبات
وإن تكلف املهندس ذلك يف مبادئه، . ومن جهة اهلندسة ما يبني مبادئه. صار هندسيا املناظري ذلك يف مبادئه فقد

 .ومن جهة ما هو فيلسوف ما يبني مبادئه. صار فيلسوفا فقد

ادئه، فكذلك وكما أنه ليس ألحد من أصحاب العلوم أن يبني مب. علم ما بعد الطبيعة ومبادئ مجيع العلوم تبني يف
يلزمه أن جييب عن كل مسألة،  وال أيضاً. كالم له مع من يناقض مبادئه، وال كالم له مع من ال يبين على مبادئه ال

 .اهلندسية بل إمنا يلزمه إن كان مهندسا أن جييب عن املسألة

ائل إمنا خياطب فإذا كان الس. يسأل وعلى صاحب علم ما أن يعرف عماذا جييب، وعلى السائل أن يعرف عماذا
وال أيضاً مطلوبه ينكشف يف . فهو مصيب، وإال فليس مبصيب املهندس يف أمور هندسية مبنية على مبادئ اهلندسة

فال كالم له مع من ليس مبهندس فإن كالمهما فضل . بالعرض، وكذلك ايب املهندس اهلندسة بالذات، بل عسى
 .جمرى ردئ املآخذ وجيري

أحدمها أن تكون باجلملة خارجة عن : وجهني   على- أي ليست مثال هندسية -يست علمية مث إن املسألة اليت ل
مثال لو أن إنسانا سأل يف اهلندسة عن األضداد هل علمها واحد، . فيه ذلك العلم، واآلخر أن تكون بوجه داخلة

 ا جيتمع من عددينأو عن عددين مكعبني هل جيتمع منهما مكعب كم. حق الفلسفة األوىل فقد سأل مسألة من

. متفقان؟ فقد سأل مسألة تأليفية أو قال مثال هل طرفا الذي بالكل واألربعة. مربعني مربع، فقد سأل مسألة حسابية

وكذلك إن جهل هذا، كان جهله غري . على اإلطالق فأي هؤالء سأل يف اهلندسة كانت مسألته غري هندسية
فكل خطأ جهل، وليس كل . املطلق على ما نوضح بعد يف موضعهواجلهل  وفرق بني اخلطأ. هندسي على اإلطالق

 .جهل خطأ

 -متساويني  إنسانا سأل على سبيل التقرير هل خطان وقع عليهما خط فصري الزاويتني اللتني تتبادالن ولو أن

ا من جهة، وكانا هندسيا، وال هذا الظن ظنا هندسي يلتقيان، أو ظن يف نفسه أما يلتقيان، مل تكن هذه املسألة تقريرا
أحدمها مبعىن السلب العام املقارن لعدم القوة يف : اهلندسي يقال على وجهني  ذلك ألن غري. هندسيني من جهة

السلب املقارن للقوة،  والثاين مبعىن. كقولنا إن النقطة ال وزن هلا وال اية هلا، وإن اللون غري مسموع الشيء
الغري اهلندسية، والظن الغري اهلندسي على الوجه  فاملسألة.  إنه ليس يتحرككقولنا للساكن الذي من شأنه أن يتحرك
أن تكون هندسية أو تصري بعمل ما هندسية، مثل قولنا إن طريف الذي  األول هو الذي ال يكون يف قوة حدوده

هندسية أو ظن  ألةفإن هذه احلدود ال ميكن أن ترد إىل مس: متفقان أو غري متفقني أيهما كان خطأ  بالكل واألربعة
وأما . هذه املقدمة أن تصري هندسية وإن أزيل حاهلا الذي هو اإلجياب إىل السلب، فليس يف قوة حدود. هندسي

نسبتها إىل اهلندسة نسبة رديئة، وإن كانت هندسية من وجه  على الوجه الثاين فهي أن ال تكون هندسية بسبب أن
أال ترى أن تلك احلدود إذا حفظت وأزيل ما عرض هلا . ت بالفعلوإن كانت ليس لكون حدودها بالقوة هندسية،

يلتقيان، صارت  اإلجيابية بينها إىل نسبة سلبية، فقيل مثال إن اخلطني الواقع عليهما خط كذا وكذا ال من النسبة
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ا تنسب إىل وملا كانت األضداد إمن. للهندسة فهذه املسألة بالقوة هندسية، وبالفعل مضادة. املسألة حينئذ هندسية
 .من هذه اجلهة لكليهما مسألة هندسية أو ظن هندسي موضوع واحد وجنس واحد، فال بأس أن يقال

  الفصل الثاين

  "أ 106"

 يف اختالف العلوم الرياضية وغري الرياضية مع اجلدل

  والتركيب ويف أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغريها غري بعيدة منه، وبيان ما ذكر يف التحليل

   
لصورة العلم،   وهو الذي ليس إمنا يعدم معه العلم فقط، بل أن يعتقد ويرى صورة مضادة-املضاد للعلم  إن اجلهل

وذلك ألن هذا اجلهل إمنا يقع . التعاليم  قلما يقع يف-كما يقع يف الوجه الثاين من وجهي الال علمي والال هندسي 
دود القياس الشتراك االسم وخصوصا األوسط، فإن أكثر مفهوم ح أحدمها التباس: ألسباب، وأظهرها أمران 
يكن  والثاين حال التأليف وشكل القول إذا مل. اللفظ واحدا يف املقدمتني واملعىن خمتلفا اخنداع يقع بسببه إذا كان

 .منتجا وأشبه املنتج مثل املوجبتني يف الشكل الثاين وما أشبه ذلك

بالتحصيل فال توهم غري  التعليمات ألن ألفاظ معاين اهلندسيات معلومة املعايناألول فإنه مما ال يقع يف  وأما القسم
مث معاين تلك . أو حبسب ما سبق من التحديد بل لكل لفظ منها معىن مفهوم حبسب الغرض. املعىن املقصود له

، فيثبت خياله حقيقة العقل للفظ منها معىن، كذلك يقوم له يف الوهم خيال األلفاظ قريبة من اخليال، فكما يفهم يف
مرتني لشيئني  فحينئذ يكون األوسط مضاعفا أي واحدا بعينه يؤخذ. وحيفظه وال يدع الذهن يزيغ عنه ذلك املعىن

تكون هذه املعاون، بل تكون ألفاظها   فال- ويف اجلدل خصوصا -وأما يف العوم األخرى . معلومتني فينتج ضرورة
يف النف غري معان خبيال مالئم لذلك املعىن يثبته وحيفظه يف  لي باطن غائريف أكثر األمر مشتركة، واملعىن العق

إىل  اخليال الالئح منه يف الذهن مناسبا ملعىن والغرض معىن آخر، ويزيغ الذهن عن الغرض بل رمبا كان. الذهن
 .اخليال

ما صارت املسائل الرياضية ولذلك . مرشد واخليال فيما سوى التعليمات يف أكثر األمر مضل، ويف التعليمات هاد
معلمة حبروف، ليكون ذلك معونة للخيال وتقوية، إذ كان ال خياف  يصعب تعليمها إال بأن تشكل أشكاال حمسوسة

 .األخرى من ذلك فيها يف العلوم

مشتركا ويف تفصيل معانيه صعوبة، زاغ  وأما العلوم األخرى فإذا مل يكن فيها معونة من قبل اخليال وكان اللفظ
فرمبا كان . املستعمل فيه قد تكون حببس الشهرة ال حبسب احلقيقة وخيص اجلدل أن وحدانية معىن اللفظ. الذهن

  مثل استعمال لفظة الدور يف اجلدل،-فه فيكون هذا االلتباس اللفظي يف اجلدل أكثر  حبسب احلقيقة مشتركا

فيكاد يقع عنده أن . مل ترسم  وعند اجلديل ملتبسة مافإن لفظة الدائرة عند املهندس حمدودة املعىن: ولفظة الدائرة 
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والبيان الدوري، مفهوم لفظة الدائرة يف مجيعها قريب من  الدائرة املشكلة والشعر الدائر األجزاء بعضه على بعض،
ورمبا ظن أنه ليس كل دائرة بشكل، فيكون . فيشكل صدق قول القائل كل دائرة شكل مفهوم اللفظ من املتواطئ،

 .سببا للغلط عظيما إال أن يرسم ومييز ذلك  هذامثل

الدائرة على أمثال هذه املعاين ليس واحدا يف احلد، وجب أن يكون قولنا  وملا كان وقوع اسم الدائرة أو ما أشبه
ووجب أال . واحدة مقتصرا يف الداللة على بعض هذه املعاين دون البعض إن أريد أن تكون مقدمة" كذا كل دائرة"

كأنه يتخيل الدائرة حبسب املشهور " شكل إن كان دائرة"قول القائل، جدليا كان يستقرى أو غري جديل، يناقض 
ألن : مشتركا يناقضه بأن يقال له إن الدائرة الشعرية ليست بشكل  فال تكون عنده حبسب املشهور. معىن واحدا

تصري مناقضة  ال مقدمة يف نفسها مل تصلح أنوما مل تصر أو. بنفسها، ومناقضة بالقياس إىل غريها املناقضة مقدمة
 .لغريها

كل دائرة "حصل معناها وحصل معىن قول القائل  فإذا. وال تكون الكلمة مقدمة وليس معىن الدائرة فيها مبحصل
: يظن أا مناقضة على أحد الوجهني اللذين ما ال تكون يف احلقيقة مقدمة  بل إمنا. مل تكن هذه مناقضة هلا" شكل

ال يفهم ملوضوعها  إما أن تصري هذه املقدمة غري مقدمة للجهل الكائن مبعىن موضوعها الذي هو الدائرة، بل ذ كانإ
على " كل دائرة شكل" يف قوهلم -الدائرة   وهو-إما أن تصري غري مقدمة بأن تكون قد أخذ موضوعها : معىن 
فإن : وكال األمرين مينعان أن تكون هناك مناقضة ". رةماله معىن الدائ كل"ال على معىن " كل ما يسمى دائرة"معىن 

 .تتقرر مناقضة فما مل يتقرر املقدمة مل. صحيحة يف أا مقدمة، مقابلة ملقدمة صحيحة يف أا مقدمة املناقضة مقدمة

    : دون التعليمات فنقول ولنرجع إىل بيان حكم القسم الثاين من وجوه الغلط الواقع يف العلوم

ورمبا استعمل  .الرياضية إمنا يستعمل فيها يف أكثر األمر الشكل األول، ومن ضروبه، الضرب األول ومإن العل
وأما اجلدل فكثريا ما تستعمل فيه . جدا الضرب الثاين فال تقع فيه مغالطة بتأليف القياس إال يف الندوة النادرة

لضروب، ويستعمل احلقيقي واملظنون، وخصوصا يف األشكال ويف ا قياسات غري منتجة سهوا واخنداعا ألنه متصرف
يبني أن  املوجبتني يف الشكل الثاين، فإنه كثريا ما يستعمل يف اجلدل، كمن يريد منهم مثال أن التأليف الكائن من

كثري األضعاف يف النسبة سريع التولد " و" النار سريعة التولد والتزيد: "النار كثرية األضعاف يف النسبة بأن يقول 
فإن هذه الصورة غري منتجة يف احلقيقة وإن كانت قد تعد ". النسبة أن النار كثرية األضعاف يف"فينتج " لتزيدوا

املوضوع  وإمنا ميكن أن تصح هلا نتيجة يف بعض املواضع بسبب املادة إذا كانت املقدمة متساوية .منتجة يف الظاهر
 .ل األولواحملمول، فيمكن أن تعكس كرباها كلية فترجع إىل الشك

حمموالت مسائلها من  وذلك ألن التعاليم تؤخذ. والتعاليم يتخالفان غاية التخالف يف التحليل بالعكس واجلدل
تعرض لألشياء بذاا؛ وهي من جهة ما هي،   وهي العوارض اليت-احلدود وما يلزم من العوارض بسبب احلدود 

 .ثرها منعكسومعلوم وأك وكلها حمدود حمصور. هي من حيث هلا حدودها

بالعكس، طلب من لواحق الطرفني ما هو على  فإذا كان مطلوب وأريد أن يطلب له قياس من جهة التحليل
 .فتصاب عن كثب فيكون سبيل التحليل فيها سهال الشريطة املذكورة، وهي لواحق حمدودة معلومة

. عكس السهل سهل ن ما هوأل: فيكون التركيب فيها أيضاً سهال  وكذلك سبيل التركيب هو عكس التحليل
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 من مسألة إىل مسألة من غري أن يخلوا مبقدمات ذات وسط ويتجاوزوا عنها إال بعد وبطريق التركيب يتدرجون

 .منهوجا إيضاحها بالقياسات القريبة منها، ويكون التزيد فيها تزيدا حمدودا والطريق

األوساط تكون أمورا كثرية متشوشة، فإا  ذلك ألنو: أما أول ففي التحليل بالعكس . واجلدل خمالف يف مجيع هذا
العرضيات صادقة وكاذبة بعد أن تكون مشهورة، فتتضاعف مطالب  تكون أمورا عرضية وذاتية، وتكون من

ألا  وليس إمنا يصعب التحليل يف املسائل اجلدلية على اإلطالق، بل ويف الصادقة منها، .األوساط فيصعب حتليلها
وهو : سهلة من وجه واحد  ولوال ذلك ملا كانت. ذب إذا كانت مشهورة أو ملمة أو منتجة منهاقد تنتج من كوا

ألن التحليل ملا صعب صعب عكسه وهو : التركيب  وأما ثانيا ففي. أا كانت تكون مقتصرة على الصادقات
 يستمر على نظام، بل على تأليف مستقيم يبتدئ عن غري ذوات أوساط مث التركيب، ألن التركيب فيه ليس يكون

لتلك  وبأي أوساط اتفقت، ورمبا عكس التركيب يف اجلدل فجعل ما بينه اجلدل مبقدمة نتيجة يكون كيف اتفق
 .املقدمة يبان ا بعينها يف جمادلة أخرى، فيتضاعف التركيب

  التركيب إىلمقدمات اجلديل اليت إن سلمت نفذ فيها وعقد القياس؛ وإن مل تسلم رجع من ورمبا وقع ذلك

حد أوسط مرة أخرى،   وهي مواضع املباحثة عما ال يسلم ويطلب له-التحليل، فيتخلل التركيب مواضع التحليل 
 .فيختلط تركيبه بالتحليل. وهذا هو التحليل

د ال أنه يتزي وهذا املوضع ميكن أن يفهم على انه يعىن به التزيد الربهاين التعليمي من جهة. التزيد وأما ثالثا ففي
نقف فنبتدئ برهانا على شيء منقطع عن   إما إىل غري النهاية أو-بالتوسيط على ما بينا، بل بإضافة حد من خارج 

ومثل أن يكون تبني أوال أن العدد الفرد .خط قائم على خط األول كما فعل يف أوقليدس حني اشتغل بزوايا حول
 .فال يكون قد استمر بل عدل.  للزوج كذلكعدد ذو كم، مث يبني أيضاً عدد ذو كم حمدود بتوسط أنه

   
. اآلخر اخلالف يف احلدين الوسطني، كرر الفرد يف أوسط أحدمها والزوج يف"  ب 106"أن يفهم  ومن احب

نتائج الطريقة اجلدلية ليس يكون على  وميكن أن بفهم أنه يعين به التزيد اجلديل فيكون كأنه يقول إن التزيد يف
وتارة يعدل إىل جانب فيداخل يف أوساط املقدمات نتائج أخرى،   بل تارة يتزيد على االستقامة،االستقامة فقط،
إن كل  : املداخلة، مثل انه جيعل احلد الكرب شيئا واحدا مثال، واحلدين اآلخرين خمتلفني فيقول أنواعا كثرية من

عدد ذو كم حمدود  ي كم فهو وهو األوسط؛ وكل عدد ذ- فهو عدد فرد ذو كم - وهو األصغر -عدد فرد 
: ويقول أيضاً . حمدود متناه أو غري حمدود وال متناه فينتج أن العدد الفرد هو ذو كم. متناه أو غري حمدود وال متناه

زوج ذو كم؛ وكل عدد ذي كم فهو عدد ذو كم حمدود متناه أو غري حمدود   عدد- وهو األصغر -العدد الزوج 
 . آخر يشارك القياس الول ال يف النتيجة ولكن يف احلد األكربهذا قياسا فيكون. وال متناه

 .هاهنا إىل جانب آخر يف تكثري القياس والنتيجة وقد حيول

ويقل يف الرباهني هذا . به جانب اجلدل ليتبني أن أكثر قياساته على هذه السبيل وإمنا جوزنا أن يفهم هذا أنه يزيد
حيث إنه على مطلوبني  ن هذا املثال يليق باجلدليني من حيث املقدمات ومنالتعليمات ألا منعكسة احلدود وأل ويف

 .متقابلني
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وذلك ألن اجلدل وإن كان : على غري هذا الوجه، بل على عكسه وقد ميكن أن يفهم هذا املوضع من التعليم األول
تفي  يع املسائل، فإنه الفإن اجلدل ال يتغلغل إىل الكالم يف مج. تصرف، فإنه أقل نتائج أكثر تصرفا وأكثر شعب

كان يبني مثال بألف وسط ال  فما. وذلك ألنه حيتاج يف كل مسألة إىل قياس حاضر. بذلك مشهوراته وما يبىن عليها
حيتاج إىل أوساط كثرية جدا ال يفي املخاطب بإيرادها كلها  وال أيضاً ينتفع يف جدله ببيان شيء. ميكنه أن حيضره

فهو  .لربهاين فال يرى بأسا يف أن يكون مطلوبه إمنا يتوصل إليه بألف وسط ويف مدة طويلةا والقياس. وقت اادلة
صغرى إىل غريها ألن له مدة  ميعن يف التركيب على االستقامة؛ وال يرى بأسا يف العدول أيضاً عن أوساط وحدود

 .فراغ وقد وطن نفسه على التعب

  الفصل الثالث

  وإنيف استئناف القول على برهان مل

  ومشاركتهما ومباينتهما يف احلدود واختالفهما يف علم ويف علمني

. وبرهان مل القول يف إبانة الفرق بني برهان إن أو برهان مل؛ وكيف يكون على شيء واحد برهان إن قد تقدم منا

    : وبقى أن نتحاذى بكالمنا ما قيل يف التعليم األول فنقول

فيكون عليه  أحدمها أن يكون املطلوب واحدا بعينه:  وبرهان مل على وجهني قد يقع فيها برهان إن إن احلدود
املوجبة له لذاته، وتكون هذه العلة قد   أي القريبة لألمر،- أحدمها ال يكون قد وفيت فيه العلة األوىل : قياسان 

أحدمها أن أحد : شيئني واحد منهما أعطى العلة لألمر، ويفترقان يف  وفيت يف اآلخر، فيشترك القياسان يف أن كل
مقدمة حتتاج إىل متوسط  والثاين منهما أن أحد القياسني فيه. العلة البعيدة والثاين أعطى العلة القريبة القياسني أعطى

فهذا . احملقق، واآلخر ليس فيه مقدمة حمتاجة إىل ذلك وهو العلة القريبة، واملعلول القريب؛ ولذلك مل يعط فيها اللم
 وأما الوجه الثاين فأن ال يكون قد أعطى يف كل قياس منهما علة ال قريبة. تفصيله بعد ملمكنني وسريدأحد الوجهني ا

بعلة منعكسا على احلد  فإنه قد ميكن أن يكون ما ليس: وال بعيدة، ولكن أعطى يف أحدمها ما ليس بعلة أصال 
 الذي هو معلول لبعده، وهو مما ينعكس الكوكب اآلخر من املقدمة، سواء كان ما ليس بعلة معلوال لآلخر كلمع

ضوء القمر الذي هو معلول كريته، وهو مما ينعكس على العلة وهي كريته،  على العلة وهو بعده، ومثل هيئة تزيد
السحاب الذي  بعلة ليس أيضاً مبعلول لآلخر وال علة، مثل داللة ثبات اهلالة على سجوم املطر عن أما كان ما ليس

- نه إذا كان ميكن أن يكون معلول منعكس أو عالمة منعكسةفإ. فيه اهلالة وإن مل جيب ذلك فرمبا مل يكن املعلول  
االصطباح، أو كان أخص مثل التدخني عن النار، وكذلك العالمة  منعكسا، بل كان اعم مثل إضاءة البيت بسبب

يتوقف  وإمنا. المة، وميكن أن يبني بالعكسميكن أن يبني باملعلول العلة، وبالعالمة ذو الع  فتبني أنه-على ما علمت 
كان هو األوىل أن جيعل حدا  فإن كان األعرف نسبة املعلول أو العالمة إىل احلد األصغر،. األمر على األعرف

إن الكواكب املتحرية مضيئة غري : الربهان، مثل قولك  أوسط والعلة حدا أكرب، فكان ذلك وجها من وجهي هذا
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الكواكب الثابتة مضيئة المعة، وكل : وأيضاً . قريب، فالكواكب املتحرية قريبة  المع فهوالمعة، وكل مضيء غري
ذلك للبعد، وهذا  : مث كل واحد من اللمع وسلبه مسبب ومعلول. المع فهو بعيد، فالكواكب الثابتة بعيد مضيء
.  فهو كرى، فالقمر كرىكذا وكذا القمر يتزيد ضوءه كذا وكذا، وكل ما يتزيد ضوءه: وكذلك قولك . للقرب

 .فهذا أيضاً األوسط فيه معلول األكرب

الوسطى، وكان  ولو أن هذه احلدود الكربى كانت أعرف من هذه احلدود. الضرب الثاين من برهان إن فهذه أمثلة
كن للقمر من هيئة قبول الضوء، لكان مي القرب والبعد للمتحرية والثابتة أعرف من اللمع والالمع، والكرية أعرف

الكواكب املتحرية قريبة الضوء، وكل قريب الضوء فإنه ال يلمع؛ أو  أن جتعل هذه العلل حدودا وسطى؛ فيقال إن
 على أنه جيوز أن يعلم أوال اإلن. وكل كرى فإنه يقبل الضوء هكذا، فكان هذا برهان مل يقال إن القمر كرى،

مل البتة؛ وأما البيان الثاين فلم  ن البيان األول مل يطلب فيهأل: باملعلول مث يقلب فيعلم اللم بالعلة فال يكون دورا 
 .على املطلوب وليس مصادرة على املطلوب فيكون هذا قريبا من املصادرة. يطلب فيه إن البتة

علم واحد أن يعلم إن صرف أوال مث يعلم مل صرف ثانيا من مواد بأعياا  ففي أمثال هذه املواد املنعكسة ميكن يف
يستضيء  مثاله أن يعلم بالعلم الرصدي أن القمر كرى الكل ألنه. تقدمي وتأخري وزيادة ونقصان فيها منمع ما 

جيب أن ختتص باألشكال الكرية  مث يتعرف من العلم الطبيعي أن األجرام السماوية. كذا وكذا، فيكون هذا حمفوظا
 صار على هذا الشكل الذي أنت غري شاك به يف فلذلك ما : من جهة برهان طبيعي يعطي اللم واإلن مجيعا، مث يقال

 .مليته إنيته وإمنا وإمنا جتهل

معلوالت ولوازم مقارنة، ال هي علل  وذلك ألنه د ميكن أن يكون لشيء واحد. وقد ميكن مثل ذلك من وجه آخر
 عليه، منعكسة عليه ويكون له أيضاً علل ذاتية منعكسة وال معلوالت، مثل أن تكون معلوالت لشيء وتكون

واللوازم ملوضوع ما أعرف من وجود الشيء له، ووجود تلك العلة أيضاً لذلك  ويكون وجود تلك املعلوالت
جعل من  فإن جعل احلد األوسط من العلل، كان برهان مل وإن معا؛ وإن. أعرف من وجود الشيء له املوضوع

 .اللوازم واملعلوالت كان برهان إن فقط
   

تكون مواده  أحدمها الوجه الذي:  من وجهي ما حنن فيه قدميا قد انشعب إىل وجهني الواحد الوجه فإذن هذا
الوجه الذي تكون مواده خمتلفا فيها وأخذا  والثاين. مشتركا فيها لألمرين ولكن جيري األمر يف األمرين على العكس

لذي هو العلة وسطا تارة فأعطى تارة فأعطى برهان إن، وأخذ ثانيهما ا أحد املختلفني، الذي ليس هو العلة، وسطا
يفسره  والذي. فعلى هذا الوجه جيب أن يفسر هذا املوضع حىت يكون اإلن واللم لشيء واحد. معا برهام إن ومل

 .قوم آخرون يكون فيه اإلن لشيء واللم لشيء آخر

 أما الذي ال يكون. بةالذي ال يكون يف أحد قياسيه علة قريبة ويكون يف الثاين علة قري ولنرجع إىل تفصيل القسم

إمنا : يوضع األوسط فيها خارجا  وأيضاً يف األشياء اليت: "فيه علة قريبة فقد قيل يف التعليم األول ما هذا لفظه 
". نفسها، فإن مل خيرب ا نفسها مل يكن برهان على مل بل على إن يكون الربهان على ما مل هو إذا كان أخرب بالعلة

 .لة القريبةالع وإمنا يعىن بالعلة
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أحدمها أال يكون ترتيب احلدود على ترتيب  : حيتمل معنيني" األشياء اليت يوضع فيها األوسط خارجا"لكن قوله 
 كما -فيكون احلد األوسط خارجا وال يكون أعطى العلة القريبة فيه  الشكل األول بل على ترتيب الثاين مثال،

ويكون إمنا  .وهذا التأويل أظهر. ه ليس حبيوان، وكل متنفس حيوانالثاين إن اجلدار ال يتنفس ألن نقول يف الشكل
السالبة أكثر وإن كان قد يقع يف  وهذا يقع يف الرباهني. نسب إىل الشكل الثاين ألنه كما علمت أوىل بالسلب

 .املوجبة

قياس والوجود  فهو أنه يعىن باألوسط األوسط يف ال-مل يكن األظهر   وهو األصوب وإن-فأما التفسري الثاين 
بل ترك  القريبة، على أا منعكسة؛ ويكون معىن وضعه خارجا أال يكون قد رتب يف أجزاء القياس مجيعا، وهو العلة

كونه ليس حبيوان، بل : وضع وهو  متنفس ما" أ107"فإن اجلدار يف مثالنا املذكور ليس علة كونه غري . من خارج
لإلجياب مطلقا علة منعكسة، فرفع تلك العلة علة السلب،  فإنه إذا كان. كونه غري ذي رئة: ما ترك خارجا وهو 

ولو كان علة أنه ال يتنفس كونه . علة منعكسة، فمقابل تلك العلة علة باإلجياب وكان السلب مطلقا إذا كان له
ليس علة أنه وكذلك  وليس كذلك، فإن من احليوان ما ال يتنفس،: حبيوان، كان علة أنه يتنفس، كونه حيوانا  ليس

فإن من غري " : ال يتنفس"أخص مما " حبيوان ليس"ال يتنفس أنه ليس حبيوان، بل احليوان أعم مما ال يتنفس و
وعلة عدم التنفس أعم من عدم . من احليوانية وهو وجود الرئة بل علة التنفس أخص. املتنفسات ما هو حيوان

 .الرئة احلياة وهو عدم

القريبة إىل البعيدة، كما قيل إن بالد  الكالم والتقدير فيه، يتباعدون عن العللولكن قوما لشدة تكلفهم دقة 
ولو قيل إنه ليس فيها مخور لكان عسى قد أديت العلة القريبة يف  .الصقالبة ليس فيها زمار إذ ليس فيها كروم

 .ولكن أعطى علة العلة فلم يوضح املقصود ومل يربهن .اإلغناء عن املطربني

 إمنا ميكن أن يكون هذا يف األكثر يف علمني إذا كان أحدمها حتت اآلخر مبرتلة علم : يف التعليم األولوقد قيل 

العدد؛ وعلم ظاهرات  املناظر عند علم اهلندسة، وعلم احليل عند علم اسمات، وعلم تأليف اللحون عند علم
يكاد أن يكون األعلى واألسفل منهما متواطئ  فإن هذه العلوم:  أي أحكام علة اهليئة -الفلك حتت أحكام النجوم 

فإن : باحلقيقة؛ وذلك ألن العلمني من هذين ينسبان إىل شيء واحد من وجه  ومل يقل" يكاد"وإمنا قيل . االسم
أصحاب املالحة، فإن  وكذلك النجوم التعليمي وجنوم. وعلم اهليئة كالمها ينظر يف حال األجرام واألبعاد الظاهرات
. اللحون السماعي كالمها ينظر يف حال النغم وتأليف اللحون التعليمي وتأليف. نظر يف مواضع النجومكليهما ي

وكذلك علم احليل وعلم اسمات ينظران . يف أشكال وخطوط ومقادير وكذلك علم املناظر وعلم اهلندسة ينظران
 .عمق يف مقادير ذوات

أحدمها أن العلمني يف بعض  : يست باحلقيقة متواطئة لسببنيفلهذا االشتراك الذي هلا تشبه املتواطئة ولكن ل
فإن علم املوسيقى ينظر يف عدد ما حبال؛ وهو عدد وقع يف  : األصناف املذكورة ال يشتركان يف النسبة اشتراكا تاما

 عدد علىوعلم احلساب ينظر يف ال. مقادير ما حبال وهي مقادير ما للبصر إليها نسبة وعلم املناظر ينظر يف. نغم

 .اإلطالق، وعلم اهلندسة ينظر يف املقادير على اإلطالق
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إليه وكيفيته، فليست  الثاين أما ولو اشتركا يف املنظور فيه واستقرت نسبتهما إليه من جهة كمية املنسوب والوجه
 املعىن إذاً مل  وإن اشتركت أشياء يف-الصرف   وهذا مينع التواطؤ-النسبة معا؛ بل لبعضها أوال ولبعضها آخرا 

وملا كادت تكون . والتأخري واالستحقاق أو النقصان والزيادة كما تبني لك من قبل تتساو فيه، بل اختلفت بالتقدمي
اختلفت؛ فإن العلم  من املتواطئة أمساؤها شات بوجه ما العلم الواحد فشاركت بوجه ما يف املسائل لكن هذه

 .أنفسنا أوضحناه يف موضعه ى اإلن على حنو ما كنا حنناألعلى يعطي اللم والعلم األسفل يعط

" بإن هو"معناه أن العلم . العلم بلم فهو ألصحاب التعاليم وذلك ألن العلم بإن هو ملن يحس باألمر؛ فأما: مث قيل 

  لصاحب"بلم هو"للمتدرب يف صناعه املوسيقى العملية والعلم " بإن هو"والعلم . للمنجم "بلم هو"للمالّح والعلم 

أصحاب العلوم العالية عندهم  وقيل إن. وهذا هو طاهر الكالم الذي قيل يف التعليم األول. علم التأليف التعليمي
هي عليها، وكثريا ما يسمع التعليمي العامل باملوسيقى  السبب وكثريا ال حيسون باجلزئيات وال يشعرون ا على ما

  من األبعاد املتفقة، فال حيس وال يعلم أا متفقة مع أنه يعلم السبب يفأو غري ذلك بعد الذي باألربعة أو الطنيين

املادة يف الوهم ال حمصلة يف املادة  اتفاقها؛ ألن عنايته باألمر الكلى ال األمر اجلزئي، وعنايته بالصورة جمردة عن
، فإن املهندس يرتعها عنها وينظر وإن كانت ال تكون إال يف املادة فإن املقادير أو املمسوحات: بالطبع أو الصناعة 

 .يعرض هلا من وجود يف مادة على ما أوضحناه من قبل فيها لذاا ال ملا

وهو أن يكون جزء من علم ما حتت علم آخر ال كله، مثل أن . يكون على وجه ثان وقد. فهذا القسم هو األكثر
غري أملس صقيل،  نعكاس البصر إىل نري أو ملوناهلالة والقوس وما أشبه ذلك من اخلياالت الكائنة من ا النظر يف

مكان الكواكب، وبني ما يرى عليه  جزء من العلم الطبيعي وموضوع حتت علم املناظر مث الوسط واملقوم من
والقريبة، وزوايا احنرافات املنظر، جزء من علم اسطى  الكوكب أو يرى عليه أكر التدوير يف أبعادها البعيدة

 فهاهنا أيضاً يعرض مثل ما يعرض هناك فيكون عند الطبيعي. والعلم كله ليس واقعا حتته .ملناظروواقع حتت علم ا

هو بالسبب احملصل  وعند املناظري أنه مل. سببا غري حمصل وال مقرب" أن القوس هي هكذا أو هكذا بسبب كذا"
 .املقرب

 جزء ما معني منه حتت علم آخر، بل مسألة العلم كله وال وهو أنه قد يتفق أال يكون: وقد يكون على وجه ثالث 
عارض غريب ملوضوع الصناعة مثل استدارة اجلرح، فغن هذا العارض يوجب عارضا  إذ يتفق أن يقع: ما بعينها 
ولو مل . ذايت عسر االندمال، فيكون املوضوع قد صار باقتران عارض غريب خمصصا مهيأ اللتزام عارض ذاتيا وهو

للم ال من ذلك العلم، بل من العلم  فيكون برهانه املعطى.  عارضا ذاتيا على ما أوضحنايجعل خمصصا ما التزم
اجلراحات املستديرة بطيئة االندمال، واملهندس يعطي العلة يف ذلك  فالطبيب حيكم أن. الذي منه العارض الغريب

 .الدائرة أوسع األشكال إحاطة حني يقول ألن

فإذا كانت : ألن االندمال حتركه إىل الوسط : واهلندسي فيقال  لم الطبيعيوقد ميكن أن يعطى سبب مركب من الع
وأبطأ  فيسهل االلتقاء، وإذا مل تكن زاوية احلركة يف مجيع احمليط معا وتقاومت األجزاء زاوية تعينت جهة احلركة

 .االندمال

أن : ويف العلم األعلى من جهة اللم . جهة اإلن وقد أوردوا يف الشروح مثاال ملا يكون برهانه يف العلم األسفل من
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وعلة ذلك يعرفه املهندس من قبل معرفته بأن اخلطني : إذا بعد فِني  صاحب املناظر حيكم بأن املخروط البصري
مشتمال على شيء  وذلك ألنه جيب أن يكون املثال: وهذا املثال غري جيد . عن غري قائمتني يلتقيان اللذين خيرجان

-  إن صح- وأما الذي أورده . علمني بربهانني خمتلفنييربهن عليه يف ال فيكون مما يوضع يف املناظر وضعا ال مما  
 .يربهن عليه فيه

يبني مبا مل  إذا كان مما يربهن ذه املقدمة يف العلم املناظري، وهي غري معطاة العلة، فإمنا نعم لو عنوا أن أمرا ما
على أن هذا .  كان له وجه-برهان ِلم  ذا وقع إىل املهندس صار ذلكيتحقق بعد، فال يكون بيانه بربهان ملَ، وإ
الصنوبرة زاويتها عند احلدقة وقاعدا عند املبصر، وهنالك ال التقاء  ألن: املثال رديء جدا وبالعكس من الواجب 

 .أمعن كان التباين أكثر ل كلما. البتة
   

قياسني على إن ومل يف  وقد كان وعد التعليم األول أن يرينا. وحاألشياء مما قيلت يف التعليم األول ويف الشر فهذه
أحدمها أن يكون : ومآخذ التفاسري هلا إمنا ترينا أمرين  .علمني خمتلفني، وهذه األمثلة اليت أُردت يف إجناز ذلك الوعد

ترينا  هذه األمثلة إما أنفإذن . والثاين أن يقع اإلن يف غري ما وقع اللم. موجودا باحلس اللم معلوما بقياس، واإلن
أظنه حال هلذه الشبهة هو أن  والذي. قياس قياسني على خمتلفني، وإما أن ترينا أمرين أحدمها قياس واآلخر غري

بالنتيجة واملطلوب، بل تكون عنده مقدمات مأخوذة من  أن يكون حاسا" حيس األمر"املعلم األول مل يعن بقوله 
 فإن أصحاب العمل هلم مقاييس عن مقدمات جتريبية وامتحانية، وبينهم" : ِلم هو" دون" إنه"احلس تنتج املطلوب 

النغمة ليست موافقة  مثال كما يقول صاحب التأليف السماعي إن هذه: حماورة يف إثبات وتبكيت مبنية على ذلك 
مات حسية ينتج منها فتكون مقد. الفالنية كذا هلذه النغمة من أجل أن الوتر الفالين كذا، ومن أجل أن النغمة

ليس هذا وقت أن يكون "وكذلك يقول صاحب صناعة املالحة . ليس كذا نتيجة حسية يتبني ا أن شيئا كذا أو
إن هذه القوس "ويقول صاحب العلم الطبيعي ". املوضع ألن الكوكب كذا بعد مل يشرق كوكب كذا يف ذلك

  فيكون أما أولئك فقد أخذوا مقدمات-" ليست على األفق" ب 107"نصف دائرة ألن الشمس  ليست

فإن كون الشمس على األفق  : امتحانية، وأما هذا فقد أخذ مقدمة مسلمة عن على بعيدة غري بينة بالعلة القريبة
بل إمنا بيان مقدمته بالعلة القريبة يف علم . على األفق ليست على قريبة، إمنا العلة القريبة لذلك وقوع قطب القوس

 .املعلم األول على هذا الوجه كون معىن أمثلةاملناظر، في

  الفصل الرابع

 يف فضيلة بعض األشكال على بعض

  ويف أن قياس الغلط كيف يقع يف األشكال
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 أوهلا أن العلوم التعاليمية: األول أصح األشكال وأكثرها إفادة لليقني لوجوه ثالثة  قد بين املعلم األول أن الشكل

فإمنا يستعمل هذا الشكل يف  يف تأليفات براهينها، ويكاد كل علم يعطي يف مسألة برهان ملَإمنا تستعمل هذا الشكل 
للحد األصغر فيوجد له معلول، فإن هذا تأليف  وذلك ألن حقيقة هذا الشكل أن تكون العلة موجودة: األكثر 

 البيان الربهاين ال جياب الكلى، فإن كان. لألصغر وتبع فيه املعلول العلة إذ يكون قد أوجدت العلة: الشكل األول 
هذا النظام ألن  إال بالشكل األول؛ وإن كان بالسلب فقد ميكن يف الشكل الثاين، ولكن يكون قد غُير فال يكون

تابعا للعلة يف الوجود له، بل حرف فجعل  احلد األصغر يكون أعطى العلة ومحلت عليه العلة مث مل جيعل املعلول
العلة قد جرت معلوهلا بالقصد األول، ويف الشكل األول تكون قد فعلت  فال تكون. لة تابعة لهاملعلول متبوعا والع

احلد  وأما الشكل الثالث فال تكون أيضاً العلة قد أُوجدت فيه للحد األصغر، بل يكون. األول ذلك بالقصد
 .ألولا األصغر أوجد العلة اليت يتبعها معلول، فتكون العلة مل جتر املعلول بالقصد

. فهذا باحلقيقة هو الذي بالفعل برهان مل .إمنا الشكل األول هو الذي يعطي الشيء فيه علة ما مث يتبع املعلول علته

 .وسائر ذلك بالقوة برهان ملَ

 .الشكل  إن أمكن أن ينال بقياس فإمنا ميكن ذا- وهو احلد -الثاين أن العلم مبا هو  والوجه

الشكل فألن احلد موجب كلى،  أما أنه ملَ هو ذا. لك بقياس وكيف ال ميكنوسنوضح بعد أنه كيف ميكن ذ
 .كليا والشكل الثاين ال ينتج موجبا، والشكل الثالث ال ينتج

والشكالن اآلخران إمنا يبني أما بالرد إليه  .والوجه الثالث فهو أن الشكل األول قياس كامل بين القياسية بنفسه
 فإذا رد إليه صار إىل املقدمات األوىل اليت ال وسط. أيضاً فإنه يرد إليه بوجوه واخلُلف. ض إما بعكس وإما بافترا-

 .مجيعا فاجتمع عدم الوسط يف الوجهني: هلا وإىل الترتيب األول القياسي الذي ال وسط له 

ألنه :  ميكن بغريه املقدمات األولية ال من ذلك أن حتليل القياسات إىل: وهاهنا وجوه من الفضيلة للشكل األول 
والكلية ال تنحل . ال تنحل إىل مقدماا اليت أنتجتها بالشكل الثاين البد يف كل قياس من موجبة وكلية، واملوجبة

 .الثالث إليها بالشكل
   

فأما . املوجب أن املطالب الربهانية يراد فيها تقصي العلم ومعرفة ما للشيء بالذات وذلك بالكلى ووجه آخر
فإذا عينته وعرفته وكان مثال  .ألن قولك بعض ج ب جمهول أنه أي بعض هو: فليس به علم مستقصى اجلزئي 

السالب فإنه يعرف من الشيء ما ليس له، وهذا أمر غري  أما. عاد إىل الكلية فصار كل د ب" البعض الذي هو رد"
 ويكاد. فتكون قوته قوة املوجبة املعدوليةيف ضمن السلب إىل معىن ليس ساذج السلب  ذايت وبغري اية، إال أن يومأ

 .له يكون أكثر السوالب الربهانية على هذه الصفة كربهان املعلم األول على أن الفلك ال ضد

وقد يكفي الشكل األول من . األول فإذن النظر املستقصى الذايت هو املوجب الكلى، وهو مما ال ينال إال بالشكل
 .هيئة قياس بالقوة، فقد أوضحنا أن ذلك كيف يكون لفعل، وهيئة غريهالفضائل أن هيئته هيئة قياس با

األول يف هذا املوضع إذ ذكر أن حتليل القياسات من الشكلني اآلخرين إىل مقدمات  وكأن قائال تشكك على املعلم
ات اليت املقدم ذات وسط يف الشكل األول أن السالبة كيف يكون هلا حتليل إىل مقدمات غري ذات وسط، فإن غري
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ذات وسط، وكيف تكون سالبة غري ذات  تنحل إليها السالبة فال بد فيها من سالبة، فكيف تنتهي إىل سالبة غري
. ميكن أن يكون احملمول فيها أوال لشيء هو علة لوجوده للموضوع وسط؟ أما املوجبة اليت ال وسط هلا فهي اليت ال

  أي حبيث ال-  إنه كما أن املوجبة قد تكون بغري وسط فقال! فقدانه للوسط، ليت شعري والسالب كيف يكون

واحملمول له أوال مث  يقتضي محل حمموله على موضوعه شيئا متوسطا يقطع جماورما، فيكون هو أوال للموضوع،
احلكم بسلب حمموهلا عن موضوعها مقتضيا  للموضوع؛ فكذلك السالبة قد تكون بغري انقطاع، أي حبيث ال يكون

للموضوع؛ وألن السلب الكلى منعكس، وخصوصا يف الضروريات  نه يسلب حمموله أوال وهو موجودشيئا آخر ع
احلدين شيء حممول عليه ليس على اآلخر، وإن مل يكن أو مل يسبق أوال إىل الذهن  فمىت وجد ألحد: لذاتيات 

فيكون يف كل   أشياءشيء لآلخر حممول عليه ليس لألول، أو كان يوجد لكل واحد منهما شيء خيصه أو وجود
يف إحدامها شيء يدخل يف مجلة  رتبة شيء أو أشياء خاصة تساوى ذلك احلد، كانت الرتبتان متنافيتني ليس

 .أوسط، فيكون سلبهما أيهما شئت عن اآلخر بقياس األخرى، فإن احملمول على أحدمها ميكن أن جيعل حدا

ط، كان ذلك بقياس واحد ال غري، مثل إن كان كل أ ج وال جانب أحد احلدين فق فغن احملمول املوجب إمنا هو يف
 .أو كان كل ب ج وال شيء من أ ج : شيء من ب ج

مثال إن كان أ، د، ج طبقة . من احلدين، كان بقياسني وإن كان احملمول املوجب قد وجد يف جانب كل واحد
 ها ويساويها؛ ومعلوم أن شيئا من هذهوتساويها؛ وب، ه، ز طبقة مساوية، ج حيمل علي متساوية، و ط حتمل عليها

وإن قيل كل ب  .كل أ ط وال شيء من ب ط، كان قياس: فغن قيل . الطبقة ال حيمل على شيء من تلك الطبقة
وحيمل عليه ط فقط أو ب وحيمل عليه  ج وال شيء من أ ج كان قياس، ومها قياسان، وكذلك احلال إن مل يكن إال

 . جرت بذلكلكن العادة يف التمثيل. ج فقط

احلدين حممول  فيجب أنه إذا كان ليس علة أحد. كان على أحد احلدين حممول خاص كان السلب بانقطاع فإذا
 فإنه أي واسطة -واسطة   أي بال-خاص، وأحدمها مسلوب عن اآلخر، أن يكون ذلك سلبا بال انقطاع 

 .ينتج أُحضرت، كانت مسلوبة عن الطرفني أو موجبة على الطرفني فلم

وذلك أيضاً من وجه يستقيم، ولن  .وأما لفظ الكتاب يف نسختنا فيوهم بدل احملمول املوضوع واألقسام حباهلا
وقد وضع كليا . كلى بقياس، فليس على الكل بال قياس فإنه إذا كان على كل بعض حكم: النتائج تكون جزئية 

 .األوىل ما كتبناه أوالو. معىن ظاهر النسخة اليت عندنا فيشبه أن يكون هذا. بال انقطاع

أو رسم  فإنه ال خيلو أ، ب من حد: السالبة اليت ال وسط هلا إن طلبت ذه الشريطة مل توجد  إن: ولقائل أن يقول 
وباجلملة ليست األشياء ختلو عن  .وإن كان نفسه حدا مل خيل من اسم يدل على املعىن بال تفصيل. ومن أجزائهما

فكيف يوجد أ، ب غري حممول على أحدمها شيء ال . جنس عالية اليت ال حيمل عليهاخواص ولوازم حىت األجناس ال
    حيمل على اآلخر؟

وسط اتفق،  إنه عسى أال يكون مثل هذا الوسط أي حممول اتفق، وأال يكون القياس كل ما له وسط أي : فأقول
منهما أعرف من احلكم باألكرب  احدكل و: وجوده لألصغر واحلكم باألكرب عليه : بل جيب أن يكون الوسط شيئا 

الوسط لألصغر، وسلب األكرب عن األوسط، أعرف من  ويف املطلوب السالب جيب أن يكون وجود. على األصغر
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 .وسط وقياس فحينئذ يكون. سلب األكرب عن األصغر

 .نسبة ما بينهما فيشبه أن يكون املعلم األول عىن حمموال نسبته إىل أ وإىل ب أعرف من

- بل من اجلهل ما هو بسيط: قد علمت أن اجلهل ليس صنفا واحدا هذا و وهو : وهو عدم العلم يف النفس فقط  
-  حق وال صواب-أال يكون للنفس رأي يف املر  وهذا ال يكتسب بقياس، فإنه سلب العلم فقط وخلو النفس  

أن تكافؤ " أ108"بعضهم إما على ما ظنه : مكتسب بقياس على أحد وجهني  عنه، وإن كان قد يظن أن ذلك
. فليس بل تكافؤ احلجج يثبت هذا اجلهل املوجود وحيفظه، وأما أنه حيدثه. اجلهل،وهذا خطأ احلجج يوجب هذا

احلق، أوجب ذلك حينئذ اجلهل  وإما على ما ظنه بعضهم أن الرأي الباطل إذا أفسد حبجج ومل يتضح بفساده الرأي
ألن ذلك : باحلقيقة حادثا عن القياس، بل بالعرض  وهذا أيضاً ليس. البسيط الذي السلب فقط، وكان بقياس

فلما بطل ومل يكن هناك رأي آخر، عرض أن بقيت النفس عادمة . الرأي الفاسد القياس إمنا أوجب بالذات بطالن
 .كما كانت، بل القول الصواب أن هذا اجلهل ال يكتسب للرأي أصال

فقط، بل فيه مع عدم العلم وجود رأي مضاد له، وهو جهل على هو علما   وليس-ومن اجلهل ما هو مركب 
 وامللكة، وهو مرض نفساين، وذلك ألن صحة كل شيء إما أن تكون موجودة على مزاجه الذايت سبيل القُنية

مزاجه الصحي مجيال  وفطرته األصلية فقط، أو يكون قد اكتسب مع ذلك كماال ثانيا، كمن يكون مع وجوده على
صحة البدن هي يف اعتدال املزاج واستواء  ليس هو يف املزاج من البدن، بل ويف التركيب ايضا، فغنو. أو قويا

البدنيني األمور اليت يستعد البدن ذين هلا من اجلمال واجلزالة  وكمال الصحة أن تقترن ذين املرين.التركيب
 .والقوة

األصلي، وليس  فطرا األوىل ومزاجها مثال وهي أن تكون على -صحة أوىل : صحة النفس على وجهني  كذلك
الكمالية اليت تتعد هلا بتلك الصحة، وهي   وهي أن حتصل هلا الزوائد- وصحة ثانية . فيها معىن خارج عن املالءمة

فيه أمر غريب ال تقتضيه فطرته، فمنع مقتضى فطرته واألفعال اليت له  وكما أن البدن إذا حدث. العلوم احلقيقية
فطرا  مريضا، كذلك النفس إذا اعتقدت اآلراء الباطلة املخالفة ملا جيب أن يكون مبنيا على ن البدنبذاته، كا

 .األصلية، كانت مريضة

أحدمها أن النفس خالية عن العلم، والثاين أن : ومقابله من وجهني  وإمنا مسى هذا اجلهل مركبا ألن فيه خالف العلم
حد  وهذا النوع من اجلهل قد يقع ابتداء وإذعانا للنفس له من غري. لعلمقد حدث فيها ضد ا مع خلوها عن العلم

. له، أو فيما له وسط والكائن باكتساب قياسي إما أن يكون فيما ال وسط. أوسط، وقد يقع باكتساب قياسي

يع ذلك إما أن ومج. املناسبة أو من األشياء الغريبة والكائن فيما له وسط إما أن يكون احلد األوسط فيه من األشياء
وال خيلو إما أن يكون يقابله حق سالب . القياس الصادق بعينه، أو ليس هو بعينه يكون الوسط فيه هو بعينه أوسط

سالبا، ويقع  هو موجبا، ويقع يف الشكل األول فقط إن كان كليا، أو يكون يقابله حق موجب فيكون هو فيكون
 .يف الشكل األول والثاين معا إن كان كليا

   
واختدع فظن أن كل  إذا كان احلق هو أال شيء من ب أ وكان بغري انقطاع: باالخنداع الواجب فنقول  ولنبدأ
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فقد ميكن أن تكون الصغرى والكربى  ب أ حىت يكون يف غاية املضادة للحق، وكان ذلك بقياس حده األوسط ج،
إذا كان ج شيئا ال حيمل على ب وال حيمل عليه القسم األول ف أما. كاذبة، وقد ميكن أن تكون إحدامها فقط كاذبة

وجيوز . فإنه البد أن ل ب ، ل أ ما ال حيمالن عليه: وهذا ممكن . أ ، أنتج الباطل أ، وأخذ أن كل ب ج، كل ج
ج إمنا  وكذلك إن كان. يتفقا يف واحد من ذلك وإال وجب أن خيتص بعض ذلك بإجياب طرف فجاء وسط أن

أن يكون يف كله شيء البتة   على كله ، ب غري ممكن أن يكون يف كل شيء البتة؛ أوحيمل على بعض ما من ب ال
قولنا كل ب ج كاذبة باجلزء؛ وكل ج أ كاذبة   أي مما يباين ب، ألن ب أ مقدمة بال وسط يف كلها، فيكون-

ومثال . ون الكربىإن كانت إحدامها فقط صادقة، فال ميكن إال أن تك وأما. بالكل واجلزء معا، أو باجلزء وحده
ال  حممولة وهلا موضوعان ج، ب، لكنها تكون موجبة على ج ومسلوبة عن ب بال انقطاع؛ ب، ج هذا أن نفرض أ

 .باطال وهو أن كل ب أ فإن قيل كل ب ج وهو الباطل، وكل ج أ وهو احلق، أنتج. حيمل أحدمها على اآلخر

فهذا هو وجه إعطاء . هذه املادة ال تنتج إال باطال اع، فإنوسواء كان هذا السلب واإلجياب بانقطاع أو بغري انقط
وأما القياس املوقع للجهل املركب . املوجب، وال يكون إال يف الشكل األول القياس الذي خدعه يف اعتقاد الكلى

بال  فإنه إذا كان كل ج وكل ب أ: غري ذي وسط، فيكون يف الشكل األول عن مقدمتني كاذبتني  بكلى سالب
وميكن أن تكون  .ة وكان ال شيء من ب ج، فقيل كل ب ج، وال شيء من ج أ، أنتج ال شيء من ب أواسط

من املسلوبات عن ج واملوجبات ل ب،  ولتكن أ حينئذ. فلنضع أوال الكربى صادقة. إحدامها صادقة أيتهما كانت
فإن قيل كل ب ج، وهو . - وهي الصغرى - ب ج كاذبا  فيجب أن يكون قولنا كل. وهذا ممكن. ومها كما قلنا

فإنه إذا كان احلق أن كل ب ج : ولنضع الصغرى صادقة . الكذب كذب، وال شيء من أ ج وهو صدق، أنتج
وهذه املادة هي أن تكون أ موجبا ل . شيء من ج أ أنتج ال حمالة سالبا مضادا للحق وكل ج أ فقيل كل ب ج وال

 .ركب ال يكون مبقدمة غري ذات وسطلكن اجلهل امل. ج معا ب حتت ج أو مساو ل ج ب و

فأُوجبت السالبة ولبت  الشكل الثاين واملقدمتان كاذبتان بالكل، فال ميكن ذلك ألما إذا ردا إىل الصدق وأما
شيء من أ ج وكانتا كاذبتني بالكلية وأنتجتا ال شيء  فإنه إذا قيل أوال إن كل ب ج وال: املوجبة أنتجا ذلك بعينه 

 . وهو انه ال شيء من ب أ- ال شيء من ب ج، كل أ ج أنتجتا ذلك بعينه  ردا إىل الصدق فقيلمن ب أ، فإن 

من ب  القياس الكاذب هو انه ال شيء من ب ج، كل أ ج وكانتا كاذبتني بالكلية وأنتجتا ال شيء وكذلك إن كان
 .نتيجة هذا القسم صادقة دائما فإذن. كل ب ج وال شيء من أ ج أنتجتا ذلك بعينه: فإن ردا إىل الصدق فقيل . أ

فإنه إذا كان بعض ب ج، . اخلدعة على موجبة غري منقطعة وأما إن كان الكذب باجلزء فممكن أن يقع منه قياس
أو قيل كل ب ج وال شيء من أ ج، كانت : شيء من ب ج، كل أ ج  بعض أ ج؛ وكان كل ب أ فقيل ال

 .حمالةوالنتيجة كاذبة ال  املقدمتان كاذبتني باجلزء

يف مثالنا كل أ ج فبين أن كل ب يكون ج ألن كل أ  فإنه إذا كان: وقد جيوز أن يكون الكذب يف إحدامها فقط 
وأيضاً إن كان ج ليس حمموال . أ ج وال شيء من ب ج، أنتج الكذب فإن كذب يف هذه فقيل كل. ب، كل أ ج

فإن قيل ال شيء من أ ج، كل ب ج .  ب جشيء من أ ج فيكون ال حمالة ال شيء من على شيء من أ فكان ال
 .الكذب أنتج
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 -ب ج، وال شيء من أ ج  فغن قيل كل.وأيضاً إن كان كل ب ج كذب حينئذ أنه ال شيء من أ ج ألن ب أ، ج

 . أنتج الكذب-وهو كذب 

 يف ولنبدأ مبا يوقعه يف موجب كلى ذي وسط. للجهل املركب بقضية ذات وسط فلنتكلم اآلن يف القياس املوقع
ب ج،  أما إذا كان الوسط مناسبا، كان قياس احلق ال حمالة من كليتني موجبتني، فكان مثال كل : الشكل فنقول

أن يكذب يف املقدمتني مجيعا،  وملا غلط فيه حىت أنتج املضاد للحق فال ميكن. كل ج أ حىت أنتج احلق وهو كل ب أ
 .وإال صارتا سالبتني فلم ينتج التأليف

   
جيوز أن يكون  ميكن أن يكذب يف الصغرى فتصري سالبة فال ينتج، بل إمنا ميكن أن يرد إىل الكذب ما وال أيضاً

السالب إمنا ميكن أن يكون يف  فالكذب. سالبا يف الشكل وهو الكربى ال حمالة، إذ الشكل هو الشكل األول
لى كل ب، ج موضوع ل أ مثل ب تكون أ حممولة ع وأما إذا كان األوسط ليس مناسبا فيمكن أن. الكربى فقط

 - وال شيء من ج أ - وهو كذب -فإن قيل كل ب ج . حتت احليوان إال أنه مباين ل ب مثل اإلنسان والفرس

 .واحلق ال شيء من ب ج وكل ج أ، وهذا ال ينتج البتة، فليس األوسط مناسبا . أنتج الكذب-وهو كذب 

هلا،  فإنه إذا مل تكن ج حتت أ وكانت ب حتت أ وموضوعة: تكون إحدامها صادقة واألخرى كاذبة  وميكن أن
أ وكان صادقا، أنتج  متباينتني، فإذا قيل كل ب ج كان كاذبا؛ مث قيل وال شيء من ج" ب 108"وكان ج، ب 

 .منهما كاذب، وهو أنه ال شيء من ب أ

 كاذبتني يف الكل قد بان من فإن ال- سواء كان منابا أو غري مناسب -الثاين يف الوسط  أما مثل ذلك يف الشكل

 .أمرمها أن نتيجتهما صادقة ال حمالة

كانت، أمكن أن يقع منه قياس اخلدعة مثل أن يكون كل ب ج، كل  وأما إذا كانت إحدامها كاذبة يف الكل أيتهما
هو إحدى املقدمتني على الصدق وسلبت األخرى أيتهما كانت، أنتج ال شيء من ب أ و فإن أُقرت. أ ج، كل ب أ

 .وإحدى املقدمتني صادقة كذب،

ب وكل ب أ، فأخذ أيهما كان موجبا كليا والثاين  وأما الكاذبتان يف اجلزء مثل أن يكون ج يف بعض أ ويف بعض
وأما قياس . ال شيء من أ ج وكل ب ج: كل أ ج وال شيء من ب ج أو  سالبا كليا، أنتج الكذب، مثل أن يقال

 وبين مبا. واملتوسط مناسب، فقد بان أن هذا ال يكون إال يف الشكل األولوالظن موجب  اخلدعة واحلق سالب

فيبقى صادقا، وإمنا ميكن قلب  قلناه يف ضد هذا أن الصغرى جيب أن تقر على إجياا الذي كان يف القياس الصادق
د األوسط غري فإن كان احل. صغرى وكاذبة كربى  فال ميكن إذن أال من صادقة-الكربى ورجعها إىل املوجب 

إىل الطرفني قياس ينتج احلق، فيمكن أن يكذبا يف قياس اخلدعة معا،  مناسب وحبيث ال ينعقد من نسبته الصادقة
فإنه إن كان كل ج أ وكان ال شيء من . الصغرى وحدها، وال ميكن أن تكذب الكربى وحدها وميكن أن تكذب

كاذبا وهو أن  اذبا، وكل ج أ وكان صادقا، أنتجفغن قيل كل ب ج وإن كان ك. ج، كان وال شيء من ب أ ب
أ، " هو"ال شيء من ب، ج  وإن كان ال شيء من ج أ هو احلق، فيمكن أن يكون كل ب ج إذا كان. كل ب أ

 - وكان كليا يف بطالنه -وكان باطال  فإن كان كل ب ج حقا وقيل كل ج أ. وميكن أال يكون شيء من ب ج
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وأما إن مل . كذبه، فإنه ميكن ان ينتج من أوسط غري مناسب ا إن كان جزئيا يفوأم. كان أنتج باطال من مناسب
فإنه حيث تكون الصغرى : املقدمتان إىل اإلجياب الكلى، أنتج كذبا ال عن مناسب  يكن شيء من ب ج فنقلت

واملثال . بدل أ بدل ج واملوسيقى مثال األول احليوان بدل ب والعلم. ال يكون األوسط مناسبا مع ذلك سالبة
. املوسيقي بدل ب واملناظر بدل ج واحليوان بدل أ والثالث. الثاين املوسيقي بدل ب والعلم بدل ج واملناظر بدل أ

ويف القسم الثاين الكربى كاذبة يف اجلزء، ويف الثالث تكون . الصغرى كاذبة ففي القسم األول البد من أن تكون
فهو حيوان،   فيكون كل موسيقي فهو علم املناظر، وكل علم املناظرمجيعا كاذبتني حىت ينتج الكذب، املقدمتان

 .فكل موسيقي فهو حيوان

  الفصل اخلامس

 يف ذكر كيفية انتفاع النفس باحلس يف املعقوالت

ويف التركيب األول منها وكيف ينتهي إليه حتليل القياسات قيل إن من . وكيف تكتسب وذكر املفردات من املعاين
. ميكنه أن يصل إليه  أي العلم الذي حيرك النفس إليه ذلك احلس فال-د جيب أن يفقد علما ما حسا ما فق فقد

والبد من استناد . أي االستقراء الذايت: واستقراء  وذلك أن املبادئ اليت منها يتوصل إىل العلم اليقيين برهان
 .االستقراء إىل احلس

فيها القوة  ، وبأن تكتسب بتوسطه خياالت املفردات لتتصرفالربهان كلية، ومبادئها إمنا حتصل باحلس ومقدمات
وإن رام أحد أن يوضحها ملن يذهل عنها  .العقلية تصرفا تكتسب به األمور الكلية مفردة؛ وتركبها على هيئة القول

ت الرياضية يستند إىل احلس ألا أوائل، وال برهان عليها، مثل املقدما وال حيسن التنبه هلا، مل ميكن إال باستقراء
 .خفيفة بيان أن األرض يف الوسط؛ واملقدمات الطبيعية يف أن األرض ثقيلة والنار املأخوذة يف

   
احملسوس  أوائل العوارض الذاتية لكل واحد من املوضوعات فإمنا تعرف باحلس أوال مث يكتسب من ولذلك فإن

أو غري مفارقة، فإن وجوه   كانت مفارقةمثل املثلث والسطح وغري ذلك يف علم اهلندسة، سواء: معقول آخر 
وحنن فقد حاذينا بكالمنا ذلك، على أنا نزيدك . األول فهذا قول جممل قيل يف التعليم. الوصول إليها أوال باحلس

ليس شيء من املعقوالت مبحسوس؛ وال شيء من احملسوس، من جهة ما هو  جيب أن نعلم انه: تفصيال فنقول 
 ولتمثل. معرض إلدراك العقل له، وإن كان احلس مبدأ ما حلصول كثري من املعقوالتأي  معرض للحس، مبعقول،

احلس يناله أيضاً بقدر ما  إن كل واحد من الناس احملسوسني فإن. هلذا من اإلنسان احملسوس واملعقول أوال فنقول
وكذلك تنال هذه األحوال . أعضائه، ووضع له يف مكانه من العظم، وهيئة ما من الكيفية، ووضع ما معني يف أجزاء

يكون هذا الذي أدركه احلس هو اإلنسان املعقول، أو يكون املعقول شيئا غري  فال خيلو إما أن. يف عضو عضو منه
فزيد عند العقل إنسان  .مث من البني أن اإلنسان املعقول مشترك فيه على السواء.  وإن كان يالزمه-احملسوس  هذا

إذ ليس مقداره وكيفيته ووضعه : مبشترك فيه  وهذا احملسوس ليس. تواطؤ املطلقكما وعمرو إنسان، وذلك بال
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 .إال كذلك وهو غري حمسوس هذا احملسوس. مشتركا فيها

وباجلملة إن الشيء الذي يصادفه احلس  .فإذن ليس اإلنسان املعقول هو املقصور يف اخليال من اإلنسان احملسوس
فلننظر كيف جيب أن يكون . الذي يصادفه العقل منها إال بالعرض  وليس هوليس هو حقيقة اإلنسان املشترك فيها،

جيب أن يكون جمردا عن شريطة تلحقه من خارج مثل تقدير بعظم ما معني، وتكييف  : اإلنسان املعقول فنقول
ل املقادير هلا ك بل يكون طبيعة معقولة مهيأة ألن تعرض. ما معينة، وحتديد بوضع ما معني، وأين ما معني بكيفية

ولو أن اإلنسان كان تصوره يف العقل . الوجود والكيفيات والوضاع واأليون اليت من شأا أن تعرض لإلنسان يف
وهذا العظم املشار غليه، . ذلك، لكان جيب أن يشترك فيه كل إنسان حبده مقترنا بتقدير ما أو وضع ما وغري

 .ة مادته اليت ختص بهذلك إمنا يلحق اإلنسان من جه والوضع واألين وغري

يف العقل حبده، جمرد بتجريد العقل عن املادة ولواحقها، وهو مبا هو كذلك غري  فبني أن اإلنسان من حيث يتصور
: املوجودات فسمان  إن: مث نقول . بل اإلنسان إذا تناوله احلس تناول مغمورا بلواحق غريبة. إليه باحلس متطرق

الذوات يف الوجود فهي اليت ال مادة هلا وال  فأما معقولة. سة الذوات يف الوجودمعقولة الذوات يف الوجود، وحمسو
حتتاج إىل عمل يعمل ا حىت تصري معقولة، وال ميكن أن تكون حمسوسة  لواحق، وإمنا هي معقولة بذاا ألا ال

جيعلها حبيث  سة، لكن العقلاحملسوسات الذوات يف الوجود فإن ذواا يف الوجود غري معقولة بل حمسو وأما. البتة
 .تصري معقولة ألنه جمرد حقيقتها عن لواحق املادة

 يكتسب تصور املعقوالت بتوسط احلس على وجه واحد، وهو ان احلس يأخذ صور احملسوسات ونقول إنه إمنا

ور كثرية فتكون هناك ص ويسلمها إىل القوة اخليالية فتصري تلك الصور موضوعات لفعل العقل النظري الذي لنا،
ما جتد زيدا خمتصا بلون وسحنة وهيئة أعضاء،  مأخوذة من الناس احملسوسني، فيجدها العقل متخالفة بعوارض مثل

على هذه العوارض فيرتعها فيكون كأنه هذه العوارض منها ويطرحها  فيقبل. وجتد عمرا خمتصا بأخرى غري ذلك
 وأول ما يفتش عن اخلط. تلف به، فيحصلها ويصورهاإىل املعىن الذي يشترك فيه وال خي من جانب حىت يتوصل

معىن من الكثرة اتمعة يف  الذي يف اخليال فإنه جيد عوارض وذاتيات؛ ومن العوارض الزمة وغري الزمة، فيفرد معىن
 .اخليال ويأخذها إىل ذاته

به، بل   هذا املوضع موضع العلمومائية القوة الفاعلة لذلك، والقوة املعينة للفاعلة، فليس وأما كيفية هذا الصنيع
أمورا خمتلطة غري معقولة، والعقل  أن احلس يؤدي إىل النفس: لكن الذي نقوله هاهنا فهو . هو من حق علم النفس

أن يركبها أحناء من التركيب، بعضها على التركيب اخلاص بالقول  فإذا أفردها العقل معقولة كان له. جيعلها معقولة
 .كاحلد والرسم، وبعضها بالتركيب اجلازم املفهم ملعىن الشيء

   
اجلزئي  أحدمها بالعرض والثاين بالقياس: إن تصديق املعقوالت يكتسب باحلس على وجوده أربعة  بل نقول

احلس، بالوجه الذي قلنا، املعاين  أما الكائن بالعرض فهو أن يكتسب من. والرابع بالتجربة" أ109"باالستقراء 
واخليايل، مث يقبل العقل على تفصيل بعضها عن بعض وتركيب بعضها  ردة عن االختالط احلسياملفردة املعقولة جم

هذين  أما القسم األول من. أحكام العقل بالفطرة يف بعضها ويتوقف يف بعضها إىل الربهان ويتبع ذلك. مع بعض
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لفعال، وهو املخرج للعقل ا فيكون باتصال من العقل بنور من الصانع مفاض على النفس والطبيعة يسمى العقل
 .له بالعرض ال بالذات بالقوة إىل الفعل ولكنه وإن كان كذلك، فغن احلس مبدأ ما

حصل احلد األوسط اكتسب املعقول املصدق به اكتساب  وأما القسم الثاين منهما فيفزع فيه إىل احلد األوسط، فإذا
 .فهو وجه من األربعة .األوليات بعينها وبقوة ذلك املبدأ

على اجلنس فيحس أشخاص نوع لذلك اجلنس،  وأما الكائن بالقياس اجلزئي فأن يكون عن العقل حكم ما كلى
 .النوع فيكتسب معقوال مل يكن فيتصور عنه الصورة النوعية، وحيمل ذلك على

 استقرأ جزئياته فإذا. تكون قد تبينت للعقل بالطريق املذكور أوال وأما الكائن باالستقراء فإن كثريا من األوليات ال
. منبها عليه اعتقاد الكلى من غري أن يكون االستقراء احلسي اجلزئي موجبا العتقاد كل البتة، بل تنبه العقل على

فهذا رمبا ال يكون ثابتا مذكورا يف  .مثل أن املماسني لشيء واحد ومها غري متماسني يوجبان قسمة لذلك الشيء
 .ويعتقده العقلفكما حيس جبزئياته يتنبه له . النفس

وليس إفادته يف األوليات الصرفة . االستقراء وأما الكائن بالتجربة فكأنه خملوط من قياس واستقراء؛ وهو آكد من
االستقراء ال يوقع من جهة التقاط اجلزئيات علما كليا يقينيا وإن كان  وليس كاالستقراء، فإن. بل مبكتسبات احلس

حدوث  ع؛ بل التجربة مثل أن يرى الرائي وحيس احلاس أشياء من نوع يتبعهاوأما التجربة فتوق .قد يكون منبها
وليس اتفاقيا عنه، فغن االتفاق ال  فإذا تكرر ذلك كثريا جدا حكم العقل أن هذا ذايت هلذا الشيء. فعل أو انفعال

ذا الباب أن ومن ه. احلديد وأن السقمونيا تسهل الصفراء وهذا مثل حكمنا أن حجر املغناطيس جيذب. يدوم
 بالطبع القتران شيء آخر معه ووصوله إليه وال ميكن عند العقل أن يكون تغريه بذاته، يكون شيء يتغري من حاله

 .فيحكم أن السبب هو الواصل إليه، وخصوصا إذا تكرر

 قراء حسيومبادئ العلوم كثرية، والتجربة منها، فإن فيها اختالط است. علوما كثرية فهذه األنواع تفيدنا باحلس

أشرنا إىل بيان هذا فيما  وقد. بقياس عقلي مبين على اختالف ما بالذات وما بالعرض، وإن الذي بالعرض ال يدوم
 .سلف

وقد ذكرنا نوعا من . بسبب من احلس حبسب ما حضرنا اآلن فهذه هي األحناء اليت الستفادة العقل علما تصديقيا
 .بسببه استفادة التصوير

 .ا فإنه لعلم ما وإن مل يكون احلس علمافإذن كل فاقد حس م

موجود لثالث  أما املوجب منه فإمنا يبني أن شيئا ما موجود لثان ألنه: قياس مؤلفا من حدود ثالثة  وملا كان كل
 .موجود لثالث موجود للثاين وأما السالب فيبني أن شيئا غري موجود لثان ألنه غري. موجود للثاين

إن كانت حمتاجة إىل وسط ومشكلة غريبة، فالبد من  . من نسبة ما بني حدين حدينوكذلك القياس على كل واحد
. موجبة أو سالبة ال حمالة ال وسط هلا على اإلطالق، أو يف ذلك العلم أن تنتهي إىل مبادئ وأصول موضوعة

ماال وسط له  ره إىلاملقدمات األوىل على أا ال وسط هلا، على أحد الوجهني املذكورين، وينحل آخ واملربهن يأخذ
 .العلم مطلقا وإن مل يكن يف ذلك

 فليس جيب أن - وهم اجلدليون -  أو على الرأي املشهور -اخلطابيون   وهم-إما على الظن : والذين يقيسون 
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اجلمهور، أو  بل إذا انتهيت إىل املشهورات اليت يراها. اىل مقدمات غري ذوات وسط يف احلقيقة تنتهي حتليل قياسهم
املقدمات األوىل ليست ذوات وسط، بل هلا وسط  قبوالت اليت يراها فريق، كان القياس قياسا يف بابه، وإن كانتامل

. ويف العلوم يطلب لذلك وسط. مأخوذ يف اجلدل على أنه ال وسط له ما مثل أن العدل مجيل والظلم قبيح، فإنه

 .ما خوساجلدل على حنو ما خياطب به سقراط تراسو ورمبا طلب أيضاً يف

 . بل لنه كاذب مثل أن اللذة خري وسعادة-ألنه بين بنفسه ويف حقيقته   ال- ورمبا كان املشهور ال وسط له 
   

 .الربهانيات القياسات اجلدلية جيب أن يكون إىل املشهورات؛ وحتليل الربهانية جيب أن يكون إىل فتحليل

أخرى حال ما بالذات وما بالعرض من  د أن نعاود مرةوجيب أن نبتدئ اآلن فنبني أن هذه األوساط متناهية بع
حممول باحلقيقة ال بالعرض إذا كان املوضوع مستحقا ألن يوضع  يقال من وجه للمحمول إنه: فنقول . احملموالت

 فإن: عليه ما حيمل، فوضع ومحل عليه حممول ما أي محل كان، مثل قولنا اإلنسان أبيض  بذاته حمصل الذات ليحمل

فإذا جعل . حامل له مثله مث البياض قائم فيه وحمتاج إىل. ن جوهر قائم بذاته غري حمتاج إىل حامل حيملهاإلنسا
وبإزاء هذا القسم محل ما . محل حقيقي ال بالعرض اإلنسان موضوعا واألبيض حمموال فقد حمل محل مستقيم فهو

. فيوضع ملا من شأنه أن يكون موضوعا يف طباعهن يكون حمموال يف طباعه  بالعرض، وهذا إما أن يقلب ما من شأنه

أبيض فقط  وذلك ألن البيض من جهة ما هو. إنسان، فيكون باحلقيقة قد أخذ املوضوع مرتني بالقوة فيقال أبيض ما
هو اإلنسان الذي عرض له   وهذا-ال ميكن أن يكون موضوعا، لكن املوضوع هو الذي عرض له أن كان أبيض 

أي : على اآلخر، فيقال إن األبيض متحرك  وإما أن يكون عرضان يف واحد فيحمل أحدمها. البياض، فهو أبيض
 .احلركة، ال أن األبيض نفسه من حيث هو أبيض موضوع للمتحرك الشيء الذي عرض له البياض فقد عرض له

 ده فيه، ولكنهبالذات واحلقيقة إذا كان الوصف له بنفسه، كان عن طبعه أو بقاسر أوج ويقال للشيء إنه حممول

احلجر متحرك وإن كان ال  وإذا حتققت مل جتد الصفة يف نفسه، مثل ما يقال إن. ليس لشيء غريه من اجله يقال له
 .بالذات يتحرك ولكن بالقسر

وذلك إذا كان الشيء يوصف مبحمول ليس يف ذاته مثل ما يقال للساكن يف السفينة  وبإزاء هذا حممول بالعرض،
باحلقيقة منفصال عنه  فرمبا كان املوصوف به. سري إىل موضع كذا، وإذا حققته وجدته ساكنامتحرك وإنه ي إنه

ويقال حممول بالذات ملثل محل . عناقيده بيض كالسفينة يف هذا املثال، ورمبا كان متصال كما يقال كرم أبيض أي
 األخص على العم، فيقال حيوان ويقابله احملمول بالعرض وهو أن حيمل .العم على األخص كاحليوان على اإلنسان

 .إنسان ما

وبإزاء . السطح إذا قيل له أبيض ويقال للشيء إنه حممول بالذات إذا كان حمموال على ما حيمل عليه أوال، مثل
 .أبيض  أي سطحه-حممول بالعرض كما يقال جسم أبيض : هذا 

خارج، غريبا، بل هو شيء يقتضيه  شيء منويقال للشيء إنه حممول بالذات واحلقيقة إذا كان ليس وارادا على ال
وبإزاء هذا احملمول بالعرض كاحلجر . أسفل بالذات طبعه ويكون من طبعه مثل ما نقول إن احلجر يتحرك إىل

 .يتحرك إىل فوق بالقسر
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دار فيشبه أن يكون احن .وبإزائه احملمول بالعرض. حممول بالذات ملا مل يكن من شأنه أن يفارق الشيء يف حال ويقال
 .ألنه ليس مالزما احلجر إذا محل عليه احلجر من احملموالت بالعرض من هذه اجلهة

وبإزائه . مع ذلك مقوما ملاهيته ال واردا غريبا ويقال حممول بالذات ملا كان ليس من شأنه أن يفارق الشيء وكان
 .السطح أبيض حمموال بالعرض فيكون إذن كون. احملمول بالعرض معروف

وباجلملة ما يكون مناسبا . الشيء أو يؤخذ الشيء يف حده ل بالذات لكل ما من شأنه أن يؤخذ يف حدويقال حممو
 .فما خرج من هذين يكون حمموال بالعرض. ألحدمها لذلك الشيء باحلد الذي

 .وضوعامل الذاتية على ما بينا من الذايت متناهية، وال يلتفت إىل ما بالعرض يف هذا ونريد أن نبني أن احملموالت

   

  الفصل السادس

  يف حكاية ما قيل يف التعليم األول

  تناهى أجزاء القياسات وأوساط املوجب والسالب

فليكن  .قيل قد علم أن احملموالت بذاا موجودة، واملوضوعات بذاا موجودة: للتعليم األول  فنقول حماكني
ج أول بال متوسط وكذلك  وليكن محل ه على. رضموضوع بذاته مثل ج وليس من شأنه أن يصري حمموال إال بالع

موضوع أول حمدود فيؤخذ دائما على كل حممول  أفتري أن هذه احملموالت تتمادى بال اية من. ز ل ه، ب ل ز
ليكن ب شيئا ليس من شأنه أن حيمل عليه شيء آخر بالذات، لكنه  حممول بال واسطة، وال يقف، أو يقف؟ مث

أفتري أن هذه الرتول يف املوضوعات من حممول . على ج كذلك، ج على ب كذلك طحممول على ط بال وسط؛ 
    يتمادى بال اية ويؤخذ دائما موضوع ملوضوع بال واسطة وال يقف، أو يقف؟ أول حمدود،

الثاين وابتدأنا يف . احملموالت بني البحثني أنا ابتدأنا يف األول منهما من املوضوع احملدود وأخذنا نصعد يف والفرق
 .املوضوعات منهما من احملمول احملدود وأخذنا نرتل يف

حممول؛ و ج ال موضوع له أو له   سواء كان أ ال حممول عليه أو عليه-ولتكن أ حممولة على ج بوسط ب 
ل أ وحمموالت على ب بال اية، وبني ج، ب  فهل ميكن أن يكون بني أ وبني ب أوساط موضوعات. موضوع

: وإمنا يطلب . احملدود كان يف ذينك طرفا واحدا، واحملدود هاهنا طرفان ث يفارق األولني بأنكذلك؟ وهذا البح

و ج موجب هلا  بينهما بغري اية، فيكون هذا الربهان متوقفة الصحة على براهني بال اية؟ وليس هذا هل الوسائط
فهل دائما بني أ ج واسطة؟ . سالبة جأ فقط، بل وإن كانت مقدمة أ ج سالبة واملتوسط ب فصارت ب ج موجبة أ 

قبل؟ وهذا الطلب ال يكون يف األشياء اليت تستحق أن  وكذلك هل بني كل كربى سالبة حتدث واسطة، أو تقف
أشياء تستحق أن ينعكس بعضها على بعض يف احلمل باحلقيقة وليس فيها  ينعكس بعضها على بعض، إن كانت

. ها يصلح أن يكون حمموال وموضوعا، أو واسطة بني حممول وموضوعثان، بل كل واحد من موضوع أول وحممول
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وعلى صاحبه حبيث  الشك يكون منا يف احلالتني مجيعا أنه هل يوجد ملا وضع حمموال شيء آخر ينعكس عليه بل
د وضع، اللهم إال أن يكون احلكم كل واح يذهب إىل غري النهاية، أو هي حمدودة؟ وإذا استبان تناهي محل واحلمل

 .أحدمها محل محال حقيقيا واآلخر حمل محال عرضيا بل يكون. منهما يف العكس مثل حكم صاحبه

أحدمها أن يكون احلمل احلقيقي مثل محل الضحاك على اإلنسان، والعرضي كحمل  : إن هلذين تأويلني: أقول 
موضوعا واآلخر  لطبع أحدمهافإن ذهب هذا املذهب فمعناه أن هذه املتعاكسات تكون يف ا. على الضحاك اإلنسان

والتأويل الثاين أن يكون . من اآلخر بذلك حمموال متعينا، وال يكون حكمهما على ما قلنا من انه ليس أحدمها أوىل
فإنه وأن محل : واحلمل الذايت احلقيقي كحمل احليوان على اإلنسان  احلمل العرضي كحمل اإلنسان على احليوان،

الوسائط  إن: وإذ قد تقرر هذا فنقول . لى حيوان فاملوضوع واحملمول بالذات معنيوإنسان ع حيوان على إنسان
وهي األشياء اليت حتمل على كل  فنقول إن الوسائط بينهما متناهية: فليكن كل ب أ . بني حدي اإلجياب متناهية

غري اية لكان إذا وذلك أا إن كانت ب. يف الوالء واحد منها، أو حيمل واحد منها على ب وبعضها على بعض
 سواء أخذنا. الوالء، أو من جهة أ نازلني على الوالء، مل نبلغ البتة الطرف الثاين أخذنا من جهة ب، صاعدين على

أو أخذنا الكل متتالية وال  بعضها على الوالء بال واسطة بينها، أو أخذنا بعضها وقد تركنا الوسائط فيما بينها،
. يتضاعف هلا ماال اية له، فإن الكالم يف ذلك واحد ، أو أخذنا الكل على طفراتواسطة بينها وكانت ال تتناهى

فإنه ال فرق بني قولك هذا سبيل ال : ننته إىل حد أخري، فليس هناك حد أخري  فإذا كنا كلما ابتدأنا من حد مل
مث من احملال  .لوك واحدوكذلك قولك له حد، وقولك يتناهى إليه عند الس. عند السلوك، وقولك ال حد له يتناهى

كقول من يقول أنت إذا أخذت تتصاعد من  ويكون ذلك. أن يكون حد حمدود وال يبلغ إليه، واية ال يتناهى إليها
وال ينتقض هذا باملقادير ويقول . لن بينهما درجات للعدد بال اية الواحد مل تبلغ البتة األلف الذي هو حد حمدود

: يقسم البتة  مقدار حدودا بالقوة بال اية، وذلك ألن املقادير املتصلة ال قسم هلا ما ملطريف كل  إن بني: القائل 

حدين منها هو أمر بالقوة، أي تلك احلدود  وكل قسم يفرض فيها يكون حمدود العدد، وأن الال اية اليت تتوهم بني
والذي حنن يف .لفعل، بل واحد منها بعد واحدوال توجد البتة موجودة با اليت فيها هي يف القوة، ووجودها يف القوة،

حاصلة  وإذا كان بينهما وسائط، تكون معاين تستحق ترتيبا يف أنفسها، كانت. فيه حدين وطرفني البحث فيه فإن
 .وسائط بال اية فبني إذن أنه ال ميكن أن يكون بني مثل هذين الطرفني. ال متوقفة على قسمة قاسم

   
ل ج وال يوجد  ال شيء من ج أ وكان بينهما واسطة ك أعين شيئا مثل ب يوجد: إذا قلنا املر يف السلب  وكذلك

أما . الكربى السالبة والصغرى املوجبة : له أ ، فليس ميكن أن تكون دائما بواسطة بعد واسطة يف املقدمتني مجيعا
ثالثة، أما على سبيل الشكل األول بيان ذلك يكون من أحد األشكال ال وأما السالبة فألن. املوجبة فقد فرغنا عنه

  أن حتصل موجبات-على كل حال إن كانت الوسائط اليت للكربيات تذهب إىل غري النهاية  كما مثلنا له فيجب

 .املوجبات أا متناهية وقد بان يف. بغري اية، لكل سالبة موجبة وسالبة ينتجاا معا، مث للموجبة موجبات

تذهب إىل غري اية بني حدين، فبني أن الذي ال يزيد عليها  للصغرى السافلة ال ميكن أنفإذا كانت احلدود املوجبة 
 . متناهية-الكربيات العالية السالبة  يف العدد من حدود
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ألم املوجبة وإن مل جيب فيه أن تكون الصغرى بعينها، فالبد من  وذلك: وكذلك هذا إذا كان الشكل شكال ثانيا 
 .قدمة موجبةم أن يكون يف كل قياس

 .حال وأما الشكل الثالث منها، فغن املوجب فيها متعني على كل

 .حتديد األشياء وقيل أيضاً إن احملموالت الداخلة يف ماهية الشيء متناهية، ألن هذه داخلة يف

لكن احلدود . ئابغري اية، ملا كان ميكننا أن حند شي فلو كانت احلدود متوقفة إىل أن توجد فيها. واحلدود إمنا تتم ا
 .فمبادئها متناهية موجودة، إذ األمور متصورة،

ميشي، وهذا الكبري هو خشبة، فقد عكس احلمل والوضع  إنا إذا قلنا إن األبيض: مث قيل بعد هذا يف التعليم األول 
لوضع على اخلشبة هي كبرية، أو قيل هذا اإلنسان ميشي، فإنه قد أجرى احلمل وا عن وجه استحقاقه وأما إذا قيل

أن نفس املاشي من   ليس معناه- وهو أن الكبري خشبة أو املاشي إنسان -وذلك أن قولنا األول . استحقاقه وجه
اإلنسان، وال معناه أن املاشي بنفسه شيء قائم  جهة ما هو ماش، أو الكبري من جهة ما هو كبري موضوع للخشبة أو

أن الشيء " املشي إنسان"بل معىن قولنا .  ذلك ال يصبحله، فإن غري مقتض وال متضمن شيئا آخر هو موضوع
وكذلك الشيء الذي عرض له أن كان . له أن كان ماشيا، ذلك الشيء هو إنسان الذي عرض له املشي وعرض

أن اإلنسان  معناه" إن اإلنسان ماش"وأما معىن قولنا . وعرض له ان كان كبريا، ذلك الشيء هو خشبة مبقدار كذا
معناه أن نفس اخلشبة " اخلشبة كبرية" وكذلك قولنا.  هو بنفسه ماش-ئا يعرض له أن يكون إنسانا  ال شي-نفسه 

الشيء الذي هو ماش وله عرض "وأنت تعلم أن بني قولك  .هي كبرية-  ال شيئا آخر يعرض له أن يكون خشبة -
لك ألن الشيء يف األول عني وذ. ، فرقا"هو إنسان أو خشبة أو جوهر أو ذات الشيء الذي"، وبني قولك "املشي

مشي، شيء  واملاشي، من حيث هو جمرد شيء ذي. هو يف نفسه نوع من األنواع، وحقيقة من احلقائق من األعيان
 .آخر ليس هو

اجلوهر، وليس شيئا عرض له جوهرية فيكون يف نفسه  وأما يف املثال اآلخر، فإن الشيء الذي هو جوهر ليس ذات
أضيف إليه معىن آخر خارج عن ذاته يسمى ألجله جوهرا كما مسى هناك  وقد: قيقة أمرا حمصل النوعية واحل

 .ماشيا ألجله" أ110"

فأما املاشي والكبري فكل . جوهرمها فاإلنسان واخلشبة موضوعان وال يقتضيان نسبة إىل موضوع وإىل شيء غري
 .على موضوع واحد منهما يدل على معىن املاشي والكبري، ويدل

خمصوصا باسم احلمل باحلقيقة، وأما محل اإلنسان  مرين امسني يفترقان به، فنجعل محل املاشي على اإلنسانفلنضع لأل
 .بالعرض على املاشي فلنخضه باسم احلل

هو أو كم هو، أو مضاف هو، أو  وكل محل فإما أن يكون من طريق ما هو الشيء، وأما أن يكون على سبيل كيف
: وبعض ذلك داخل يف اجلوهر، وبعضه عارض . املقوالت  أو ينفعل، وكذلك سائرأين هو، أو مىت هو، أو يفعل

 .يف احملموالت شيء خارج عن هذين البتة وليس. كاإلنسان حيمل عليه األبيض

ولو كانت موجودة مل يكن هلا مدخل . فإا أصوات وأمساء باطلة ال معىن هلا أما الصور األفالطونية فعليها السالم،
 .هان، إذ الربهان ذه احملموالت املذكورةالرب يف علم
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احلقيقة، وإن كان ميكن يف القول أن جيعل كم ما وحده موضوعا لكم، وكيف  وهذه العرضيات توجد يف اجلوهر يف
وما  وأما يف الوجود فال ميكن ذلك، بل كلها وأما يف الوجود فال ميكن البتة أن يكون السطح .ما وحده لكيف

 .ني يف اجلوهر وهو املوضوع باحلقيقة للجميعيعرض له إال قائم
   

الشيء، حمدودة  واحملموالت الداخلة فيما هو. كذلك فإن الطرف الذي هو املوضوع احلقيقي حد واية وإذا كان
والتحديد . بال اية لتحديد شيء واحد إذ بينا أن الذهن ال ميكن أن يقطع أمورا: متناهية من اجلناس والفصول 

 وهو - وطرف من جهة احملموالت - وهو اجلوهر -املوضوع  احملموالت العارضة، هلا طرف من جهةو. موجود
فما بني الطرفني حمدود على ما . منها إما كيف وإما كم وإما مضاف وإما غري ذلك ألن كل واحد: املقوالت العشر 

 .قبل أوضحنا

اجلزئية منها، املوجودة يف املوضوع،  ود احملدودات أعين حد- وأيضاً فإن احملموالت من مجلتها داخلة يف حدودها 
فإذن مجيع احملموالت . والداخالت يف حدود الشيء متناهية .وإن مل تكن داخلة يف حدود موضوعاا من اجلوهر

 .حدود اجلواهر، أو كانت أعراضا ذاتية، أو أعراضا غريبة متناهية، سواء كانت داخلة يف

 فقد بان واتضح أن. وهذه اجلهة هي جهة اعتبار التصور واحلد.  تناهى األوساطأيضاً فقد استبان من هذه اجلهة

واألشياء اليت تعلم بالربهان  .هاهنا مقدمات أوىل، وأن حمموالت وموضوعات بال واسطة، وأا جارية على الوالء
ذهب ذلك إىل غري النهاية فإن . فإمنا يكون بعلم أقدم منه وكل علم برهاين. ال ميكن أن تعلم بوجه آخر أشرف منه

وأما إن وقف عند مقدمات ال أوساط هلا، فأحسن ما تأول عليه ذلك أن يكون الوقوف  .ارتفع العلم الربهاين أصال
-  إن كانت تلك األصول ال تتربهن يف علم آخر-والوقوف عند أصول موضوعة . أصول موضوعة عند وقوف  

 .غري برهاين

ويف آخر األمر جيب أن ينتهي . بيان برهاين ول موضوعة أن يكون هلا وقتا مافيجب إذن إن كان وقوف على أص
 .ميكن برهان وال علم برهاين البحث إىل مقدمات ال أوساط هلا، وإال مل

 .هلا برهانيا يلتفت إليه فلم يكن احتجاج اخلصوم يف إمكان وجود أوساط الاية

 إما داخلة يف حد املوضوع أو املوضوع -للموضوع بذاا  جودةوملا كان الربهان إمنا يؤخذ من جهة األشياء املو
-  ومثال الثاين الفرد للعدد- وقد بان أن هذا القسم متناه -الكم والكثرة للعدد  مثال األول: داخل يف حدها   

ذلك و: الشيء شئ آخر  وهذا أيضا ال جيوز أن يذهب إىل غري النهاية حىت يكون للفرد شئ مثل ما للعدد، ولذلك
فإن ذهبت تلك إىل غري . الفرد مأخوذ يف حدودها ألن قوام مجيع ذلك مع الفرد يكون يف العدد، ويكون العدد مع

حدودها إىل غري النهاية، ألن لكل حممول منها موضوعا من هذه اليت تؤخذ يف  النهاية ذهب أيضا معها ما يؤخذ يف
 ن موضوعات بغري اية متتالية كلها تؤخذ يففتكو. سابق داخل مع املسبوق حد احملمول حدودها؛وكل

ال تذهب إىل غري اية،  فإنه ملا كانت املوضوعات املأخوذة يف حدود حمموالا. وقد بان استحالة هذا.احلدود
 .فكذلك احملموالت اليت تساويها يف العدد

يكون   شئ واحد، وهاهنا الإمنا بان استحالة ذلك يف أشياء غري متناهية تؤخذ يف حد.يقول على أن لقائل أن



 558                    ابن سينا- املنطق

بني الطرفني، وذلك الواحد وما بني  املأخوذ يف حد شئ واحد منها إال جلملة متناهية من تلك الغري املتناهية، هي ما
 . متناه-الطرفني كل واحد

يبقى  هاهنا لغري املتناهي من املوضوعات حصول بالفعل، والفعل يشتمل على اجلميع من غري أن قد جِعلَ. فيقال له
سابق مأخوذ يف حد ما  ألن كل.وكل واحد والكل واجلميع موجود يف حد واحد. شئ خارجا منه هو بعد بالقوة

فيجب أن يكون . خارج عنه هو مأخوذ من حده أعىن بالسابق القريب من الطرف، ويكون شئ. يؤخذ فيه املسبوق
 خارج عنها، بل كل حممول يوجد فيؤخذ عنها، لكن لبس شئ ملا حصل يف الوجود من املوضوعات حممول خارج

 .حمال هذا. على أنه من مجلتها

بالعدد هلا ترتيب؟ فإن الفرد وما  مث كيف ميكن أن تكون أمور بال اية هي معا يف جنس واحد، بل يف شئ واحد
موالت انتقص وكلما صعد احمل. ال حمالة يف شئ من أنواع العدد يتبعه من اللواحق الغري املتناهية إمنا توجد كلها

 .للترتيب فإنه يف النقصان متناه إىل الوحدة والعدد املتضمن. عددها

املأخوذة يف حدود احملموالت، وال احملموالت املأخوذة يف حدود املوضوعات، ذاهبة  فقد بان إذن أنه ال املوضوعات
برهان عليها، وأا مقدمات  ا الفقد بان من مجيع هذا أن للرباهني مبادئ ذوات أوساط، وبان أ. غري النهاية إىل

 .وأن هناك محال أوال على الشيء غري منقسمة، وحني بانَ أن احلمل من فوق ومن أسفل واقف،
   

لقائمتني على  كان كثري من احلمل على املوضوع يكون لسبب عام مثل أن محل مساواة ثالث زوايا املثلث وإنه وإن
 -هو، بل من جهة ما هو مثلث  لى واحد منها أوال من جهة ما هومتساوي وعلى خمتلف األضالع ليس وال ع

شئ إمنا هو أوال لشيء عام، حىت يكون للمثلث شئ   فليس جيب أن يكون دائما كل محل لكل-هلما  واملثلث عام
بل يكون األمر لشيء بذاته وأوال، ويكون بال واسطة واملقدمة . عام آخر عام، وكذلك لذلك الشيء شئ آخر

وليس  واالسطقسية هي يف هذه اليت ال واسطة هلا، وال تنقسم بالقوة إىل مقدمتني بدخول حد؛ دة والبسيطةالواح
 .حبد أوسط فليس عليه برهان فإن ما ليس ينقطع: فإن ما ليس ينقطع حبد أوسط فليس عليه برهان : عليها برهان

فإنه كما أنه قد . بادئ الرباهني املنتجة للسالباتوبعضها م وهذه املبادئ بعضها مبادئ الرباهني املنتجة للموجبات،
 وهي مبدأ للربهان املوجب، كذلك تكون مقدمة غري ذات وسط سالبة، -موجبة  تكون مقدمة غري ذات وسط

 .للربهان السالب وهي مبدأ

 نسبة إحدى األبعاد اللحنية هو ربع الطنيىن الذي وهذه بسائط املقدمات وأوائلها، كما أن أول الثقل منا، وأول
وذلك ألن هذه ال تنقسم إىل أبعاد أخرى، وينقسم إليها . إىل مخس وثالثني نغمتيه إىل األخرى نسبة ست وثالثني

وإذا انقسمت  .البعاد اليت هلا األمساء، مثل الذي بالكل والذي باخلمسة والذي باألربعة والطنيىن بوجه ما سائر
خارجا عن الطرفني، بل يكون متوسطا  ال ميكن أن يقع احلد األوسطاملقدمة باحلد األوسط وكانت موجبة كلية ف

 .بينهما ال حمالة

خارجا وقد يقع غري خارج، فإن كان مغزاك يف قياسك أن تسلب عن الوجود لألصغر،  وأما يف السالب فقد يقع
 .من التوسيط ميكن أن يقع خارجا، ولو أمعنت يف التحليل، فلم تزل توسط بني كل حدي سلب هذا النوع فال
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وكل حد يقع يف الشكل . بالفعل بل بالقوة وأما البيان بالشكل الثالث فإلثبات اجلزئي فقط، وهو أيضاً بيان ال
 ال من جانب األصغر، لكن من جانب -لكنه خيرج يف الشكل الثاين  .األول فإنه يقع بني بني، أي بني احلدين

 .جانب الكلى األكرب؛ وباجلملة من

. يكون سالبا، بل من جانب األصغر ميكن أن" ب 110"كل الثالث، ال من جانب األكرب الذي وخيرج يف الش

مقدمة من الشكل األول، فلك أن تستمر يف التحليل  وكذلك إذا رأيت يف التحليل أن تصحح السالبة من قياس
أن تركب قياسا إلنتاج إىل مثل ذلك من قرائن يف الشكل الثاين، وأردت  وأما إن احتجت. وتدخل الوسط بني بني

 .ويف الثالث مل خيرج من جانب السالب. خيرج من جانب األصغر السالبة، مل

أن مجلته  وجيب أن تعلم. ومجيع ما أوردنا من هذا توخينا فيه إيراد ما قيل يف املشهور. التعليم فقد حاذينا ما قيل يف
وإن كانت حمموالت باحلقيقة . اية كانت وسائط باليف انه إذا كان حدان امتنع السلوك من أحدمها إىل اآلخر إن 

من هذا من ينكر الربهان واحلد، إال أن يبني عليه من وجه آخر  فال يلزم شيء. غري متناهية، مل يكن حد وال برهان
 وأن املعتمد ما ذكر من أمر التحليل ألن. وليس ذلك على املنطقي، بل هو موضوع له .أن هاهنا حدا وبرهانا

التزايد يف الرباهني ال يذهب إىل  ومن مجيع هذا ال تبني أن. يل يوجب أال تكون احملموالت يف الشيء متناهيةالتحل
 .يذهب إىل غري النهاية فسنوضحه بعد وأما أن التزايد كيف. غري النهاية، بل التحليل فقط

  الفصل السابع

 يف أن الربهان الكلى كلّ أفضل من مقابله

   واملوجب واملستقيم كلّ أفضل من مقابلهيف أن الربهان الكلى

مستقيمة ومنها  األول إنه ملا كانت الرباهني منها كلية ومنها جزئية ومنها موجبة ومنها سالبة، ومنها قيل يف التعليم
أفضل أم السالب، وهل املستقيم  باخللف، فيجب أن يبحث هل الربهان الكلى أفضل أم جزئي، وهل املوجب

إذا بينا أن زيدا موسيقار : اجلزئي أفضل من الكلى بأن يقول  مث قيل إن لظان أن يظن أن الربهانأفضل أم اخللف؟ 
أفضل من أن يبني أن كل إنسان كذلك، ألن هذا بيان للشيء من ذاته، وذاك بيان له  أو ناطق من نفس زيد، فهو

لقائمتني من نفسه،   زواياه مساويةوليس أن يعرف أن متساوي الساقني. من ذاته؛ بل من بيان أمر يف غريه  ال-
البيان من اجلزئي بذاته ومن نفسه، والبيان من  وملا كان. كما يعلم ذلك ال من نفسه، بل من شيء آخر هو املثلث

 .والذي بذاته أفضل، فاجلزئي أفضل الكلى ليس من ذات الشيء ومن نفسه،
   

إما أمر غري  املوجودات هي هذه اجلزئيات، والكلىلظان أن يظن أن اجلزئي أفضل من جهة أخرى، ألن  وأيضاً
موجود فما برهن به عليه إمنا برهن على غري  فغن كان غري. موجود، بل موهوم فقط، وإما أمر موجود فيها، قائم ا

وإن كان موجودا لكنه قائم فيها غري خارج . منه على غري املوجود والربهان على املوجود أفضل. موجود فيها
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 .عنها

هذا املثلث  على الكلى جيعله كأنه شيء مفارق بالذات للجزئيات وخارج عنها، فيجعل املثلث شيئا غري  الربهانمث
فإذن الربهان . احلق فهو حمرف عن احلق وما أوجب حتريف. وذاك املثلث، والعدد شيئا غري هذا العدد وذاك العدد

 . عن حقيقته، فالربهان على اجلزئي إذن أفضلحمرف الوجود على الكلى إما أن يقع على معدوم، وإما على

 مثال إذا. شديد التعرض للغلط بسبب أن مستعمليه يكونون كاملربهنني على غري املطلوبات وأيضاً فإن البيان الكلى

بالذات قد برهن بالذات على  برهن مربهن على أن الكليات املتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة، فال يكون قد برهن
الكلى من وجه ما هو أكثر، فإنه من وجه آخر على ما  وإن كان الربهان. طح، بل على ما ليس شيئا منهاخط أو س

على أنه كثريا ما يتفق أن يقع . الوجود هو خط آخر أو سطح أو زمان هو أقل يف الوجود، ألن الذي هو يف
اجلزئي  هان يقصد به أن يكون علىولو كان الرب". أنولوطيقا" على ما قيل يف -احلق الكلى  باجلزئي ظن خيالف

 .وأوضع فإذن الربهان على الكلى أخس. وعلى املوجود احلاصل، الستحال وقوع علم وظن معا

فإنه إذا كان املثلث املتساوي الساقني : أقل  ليس العلم باجلزئي أكثر من العلم بالكلى، بل: مث قيل يف التعليم الول 
الساقني، بل ألنه مثلث، فالذي يعلم ذلك يف متساوي الساقني ال من جهة ما  زواياه كذا وكذا ليس ألنه متساوي

يف غري متساوي  الساقني، بل من جهة ما هو مثلث، فعلمه أكثر، إذ يعلم ذلك بالقوة القريبة من الفعل هو متساوي
ه بالذات، وإذا علنه فقد علمه ملا هو ل وإذا علمه للمثلث. الساقني من املثلثات، كما يعلمه يف متساوي الساقني

 .فالكلى إذن أفضل. بالذات ملتساوي الساقني فقد علمه ال ملا هو له

وليست طبيعته يف اجلزئيات كطبيعة . مشتركا بل امسا متواطئا وأيضاً فغن اللفظ الدال على طبيعة الكلى ليس امسا
اآلحاد اجلزئية، وإن كان هو للجوهر داخلة يف احلد وليس وجوده أقل من وجود  األعراض، بل طبيعة مالئمة

والربهان على . الفاسد وذلك ألن وجود الثابت الباقي أكثر وآكد من وجود. لتشاه، وتلك ال اية هلا واحدا
مل يجمع يف كل تشترك فيه أمور بال اية وتتحد به  اجلزئي الفاسد من جهة ما هو جزئي يكاد ال يغين وال يتناهى إذا

وأيضاً فإنه ليس جيب على املربهن من جهة . ذلك الحتيج إىل براهني بغري اية ولوال. واحدفيكفيها كلها برهان 
اجلواهر الكلية يف  فليست. على الكلى أنه إن مل جيعل الكلى معدوما يلزمه أن جيعله شيئا مباينا للجزئيات برهانه

 لكون هذه األعراض كلية أو تكون أمورا جيب فترى هل. ذلك مبباينة احلال لألعراض الكلية مثل الكيفية والكمية
وإذا غلط . ال يف موضوع؟ وهل جزئياا إذا انفردت حبد تنفرد بالقوام خارجة عن اجلزئيات، قائمة بذاا، موجودة

للباطل وتومهه  الكلى شيء خارج عن اجلزئيات بسبب إفراد الربهان عليه، فاللوم يلحقه يف إصغائه غالط فظن أن
 .ذي يستعمل الربهان الكلى على واجبهاحملال دون ال

جمرد  مواضع أخرى الفرق بني الذي ينظر إليه دون اعتبار غريه، وبني الذي ينظر إليه وهو وقد علمت أنت يف
 .مباين لغريه

وذلك ألن : واللمية، والكلى أوىل بأن يعطى العلة  وأيضا فإنا قد أشبعنا القول يف أن الربهان هو قياس من العلة
فإن كل شيء له أمر بذاته ال حيتاج أن يكون لشيء آخر يفرض غريه حىت يكون   يوجد للكلى بذاته وأوال،املعىن

 .وهو العلة الغريبة .مل يكن للغري املفروض كان له، وال يكون لذلك الغري إال ويكون له، فهو للغري بسببه له، بل إن
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اية البحث عن مل وعند تناهي البحث ما يظن أنا  ي عندهوالكلى هو الذ. فالكلى هو الذي يعطى اجلزئي ماله بذاته
مل يأخذ؟ قيل ليقضي دين غرميه، قبل : جاء فالن؟ فقيل ليأخذ ماال ما، فيقال  مل: علمنا الشيء، كما لو سأل سائل 

 .هاالنفس إىل معلوم فإذا وقف البحث عن اللم عند هذا وأمثاله، فقد سكنت. يقضي؟ قيل لكي ال يكون ظاملا ومل
   

األعلى الذي يلزمه  أن يبحث اللم يف أمثال هذا ينتهي إىل أمر ال يتجاوز عنه، يكون هذا األمر األعم وال حمالة
 .احلكم لنفسه ولغريه بسببه، وهو العلة املطلوبة

فقلنا بشيء جزئي  أن هذا املثلث ملَ زواياه اخلارجة مساوية ألربع قوائم وأجبنا: سئلنا عن اجلزئيات  وكذلك إذا
شيء من هذا جوابا عن العلة الذاتية اليت  ألنه من ذهب، أو ألنه خمطوط يف ثوب، أو ألنه هذا املثلث، مل يكن

خطوط مستقيمة كل واحد منها إذا خرج ارتسم حوله مساويتان  تطلب، إال أن نقول ألنه شكل حييط به ثالثة
 فنحن إذن يف إعطاء العلة. لتان، فيبقى اخلارج أربعااثنتان منها داخ: زوايا قوائم  لقائمتني فيكون مجيعها ست

الساقني برهانا كليا إال  وكذلك ليس ميكننا أن نربهن على هذا احلكم يف املتساوي. نضطر إىل الربهان على الكلى
 .أن نقول إنه مثلث حال أضالعه أن خترج كذا وكذا

ما هو غري متناه، غري  والغري املتناها من جهة. حمدودفإن اجلزئيات غري متناهية وال حمدودة، والكلى بسيط  وأيضاً
هو للكلى، وهو أكرب يف معىن املعلومية؛ فأوىل بأن يكون  فإذن العلم الذايت إمنا. وإمنا يعلم املتناهي احملدود. معلوم

هذا  وإذا كان. افهو أوىل بالرباهني، فالرباهني أيضاً أوىل به، ألن األوىل من باب املض وإذا كان. املقصود بالربهان
 .أوىل به منه بغريه، فذلك أيضاً أوىل من ذلك الغري به منه

. الغري يفيد العلم من ذلك"  أ111"الذي إذا علم هو علم غريه من غري انعكاس، فهو أوىل  وأيضاً فإن الشيء

وإذا علم اجلزئي . علالقريبة من الف والكلى إذا برهن عليه وعلم، كان ذلك علما به وباجلزئي أيضاً حتته بالقوة
 .فالعلم بالكلى إذن آثر. وال بالقوة القريبة من الفعل  ال بالفعل-فليس جيب أن يكون ذلك علما بالكلى 

 يكون احلد األوسط فيه أقرب إىل املبدأ، فهو أشد استقصاء يف كل شيء وأكرب يف املعىن وأيضاً فإن الربهان الكلى

 .اجلزئي فالربهان الكلى أشد استقصاء من. املبدأالذي له املبدأ مما هو أبعد منه من 

 على ما قال املعلم األول بنفسه -األمر  وأمثال هذه األقاويل هي اليت قيلت يف التعليم األول، ولكن يشبه أن يكون
كان بعضهم يفهم منه أنه يقول إن بعض هذه احلجج ال ختتص   من أن بعض هذه احلجج منطقية جدلية؛ وإن-

 .بالربهان

على  يصغي إليه من مجلة هذه احلجج هو أن العلم بالكلى علم بالقوة اجلزئي، ومبدأ للربهان والذي جيب أن
فزواياه كذا، فما أسهل أن  فإن من علم أن كل مثلث. وأما العلم باجلزئي فليس فيه البتة علم بالكلى. اجلزئي

ك فال يعلم من ذلك وحده البتة أن كل كذل ومن علة أن متساوي الساقني. يعرف أن متساوي الساقني كذلك
وأيضاً فغن الكلى معقول، والعلم احلقيقي . يحِوج إىل العلم الكلى ومثل هذا ما قيل إن البحث باللم. مثلث كذلك

 .اجلزئي فمحسوس واحملسوس من جهة ما هو حمسوس ال علم به وال برهان عليه وأما. للعقل

من الكائنة  ومبادئ ومصادرات موجبة فقط، وهي اليت تبني املوجب، أفضلالرباهني املأخوذة من أصول  مث قيل إن
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األشياء مفننة خمتلفة كثرية األصناف،  من ذلك أن تلك ال حتوج إىل استعمال: واحتج يف ذلك حبجج . عن سوالب
 تنتج إذا السوالب الصرفة تنتج إنتاج املوجبات الصرفة، بل إذ مل تكن: والربهان على السلب حيوج إىل ذلك 

هو  أعطينا علال متوالية يف الشيء فإمنا نعطي اللمية احلقيقية الواحد منها األخري الذي وإذا. خلطت باملوجبات
منها على القريب امللصق  بل الفائدة يف تقليلها واالختصار. وليس يف تكثري األوساط فائدة. أقرب من املعلول

فإن الغلط يف القليل أقل، ويف . الواقع باجتماع أمور كثرية ل من العلمفإن العلم الكائن مما هو أقل، أفض. باجلملة
واحدة  فإذا كان كذلك فالربهان الذي جيري على سنة. املعىن يف القليل أكثر، ويف الكثري أقل واحنصار. الكثري أكثر

 .غري خمتلفة أفضل من الربهان املتكثر األجزاء املختلفة

 فمبادئ املوجب أقل يف النوع. فالربهان السالب هو من موجب وسالب. فقطمن موجبات  والربهان املوجب هو

 .فاملوجب أفضل. ومبادئ السالب أكثر يف النوع وأشد اختالفا
   

 فهو أقدم -حاجة   والثاين منهما إليه-فإن الذي ال حاجة له يف أن يعرف وأن يوجد معا إىل شيء ثان  وأيضاً
موجبة إمنا يكون عليها برهان موجب إن كان، وال  لسالب ال يتم البتة إال مبقدمةوالربهان ا. وأعرف معا من الثاين

 .فإذن الربهان املوجب أقدم من السالب وأعرف. ويعرف بال سالبة والربهان املوجب يتم. يعرف إال ا

وكذلك التزايد فيها  .الرباهني املوجبة جتد املتوسط يف حدودها إمنا نسبته إىل الطرفني نسبة إجياب فقط وأيضاً فإن
-  وهو أخذ حد خارج عن احلدود الثالثة لتركيب الرباهني املوجبة- موجب أيضاً، ويستمر كذلك لو كان جيوز  

وأما الربهان السالب فالغالب فيه يف التوسيط والتزيد معا هو  .أن يكون ذلك بغري اية وال مدخل للسلب فيها
فإن أردت أن توسط بني ج ب حدا فال شك أنك :  شيء من ب أ قلت كل ج ب ، وال فإنك إذا كنت. املوجب
 كيف -القياس  فتصري مجلة. وإن أردت أن توسط بني ب أ حدا، مل يكن بد من موجبة وسالبة. بإجيابني توسط

أو كل ج د وكل . من د أ كقولك كل ج ب وكل ب د وال شيء:  مؤلفة من موجبتني وسالبة واحدة -وسطت 
 .ب أد ب وال شيء من 

فإن مل تكن تتمة . املقدمات األوىل، كانت املوجبات تزيد والسالبة تكون واحدة وكذلك لو ذهبت يف التوسيط إىل
ميكنك أن تأيت  بالتوسيط بل بالتزييد من خارج، فضممت إىل قولك وال شيء من ب أ قوال سالبا آخر، مل القياس

حىت ينتج بقياس مركب أن ال شيء من ج   فتقول وكل د أولكن حتتاج إىل أن تزيد ال حمالة موجبة. بقياس مركب
 .د

 .السالبة وأكثر عددا يف القوة من السالبة فبني إذن أن املوجبات غالبة يف الرباهني

فاملركب منها واملؤدي . السوالب يف كل قياس، وهي يف أنفسها أفضل فاملوجبات إذن أوجب إحضارا يف الذهن من
 .أفضل إليها

الرباهني املوجبة وسالبة يف الرباهني  إن كانت املقدمات الكربيات غري ذوات أوساط وكانت موجبة يفوأيضاً فإنه و
 .السالبة، فغن املوجبة أقدم وأعرف

سلب كما علمت يف  والسالبة حتتاج إىل حدين ورابطة وحرف. أقدم، فألا أبسط، ألا تتم حبدين ورابطة أما أا
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 .وجوده بتلك األشياء وزيادة ه بأشياء أقل وأبسط، أقدم من الذي يتموالذي يتم وجود. الفن الثالث

معروف بذاته، متصور بنفسه، ال حيتاج يف تفهمه إىل قياسه  وأما أا أعرف، فألن اإلجياب وكل معىن وجودي فهو
مل   الوجودفما مل يعرف. وأما السلب وكل معىن عدمي فإنه إمنا يعرف بالوجودي. وكامللكات إىل السلب كالوجود

فالسلب إمنا يعرف إذا عرف  .يعرف الال وجود، وما مل يعرف امللكة مل يعرف العدم كما قد اتضح لك فيما سلف
 .الربهان للمبدأ املوجب واملنتج له أفضل وأشرف فإذن. اإلجياب، فإنه إذا مل يعرف ما هو مل يعرف ما ليس هو

 .اخللف والربهان املستقيم أفضل من

إن : وليكن اخللف هكذا  . كل ج ب ، وال شيء من ب أ ، ينتج أنه ال شيء من ج أ: يم هكذا وليكن املستق
 ينتج أنه ليس كل ج - وهو مسلم -شيء من ب أ  كان قولنا ال شيء من ج أ باطال، فليكن بعض ج أ ، وكان ال

 وهو قولنا ال -فنقيضه : فهو حمال . أوجب هذا اخللف وضعنا بعض ج أ مث إمنا. هذا خلف إذا كان كل ج ب. ب
ففي املستقيم إمنا أوجب املطلوب صدق قولنا كل ج ب املوضوع جينب قولنا ال شيء من  .شيء من ج أ هو حق

انتقل به من كذب  ويف اخللف إمنا أوجب النتيجة كذب قولنا بعض ج أ صدق قول آخر شرطي. إجيابا بذاته ب أ
بصدقه وحده وبذاته صدق النتيجة بال  والذي يوجب. ذي قيل هذاالنتيجة إىل صدق ضدها كما بان لك يف الفن ال

 .ال بذاته وال وحده، بل بقياس آخر ينضم إليه قياس آخر، أفضل من الذي يوجب بكذبه صدق النتيجة
   

املقدمتني فيه   هو ما تكون إحدى- على ما أوضحناه لك يف الفن الذي قبل هذا -أن القياس بالذات  وأنت تعلم
وتكون النتيجة أيضاً حتت الكربى  واألخرى كالكل فوق اجلزء وهي الكربى،. حتت الكل، وهي الصغرىكاجلزء 

بالقوة بالنتيجة، وكذلك تكون الكربى عند النتيجة كالكل عند  كاجلزء حتت الكل، حىت يكون العلم بالكربى علما
 من ج أ حتت مقدمة ال شيء من ب حتت مقدمة ال شيء من ب أ ، ونتيجة ال شيء اجلزء، وتكون مقدمة كل ج

ب ؛  أما كون الصغرى حتت الكربى وإن كانت ختالف الربى يف الكيفية، فألن ج حتت. حتت الكل ب أ كاجلزء
معا، وهذا ال يوجد لصغرى  وأما يف النتيجة فبهذا الوجه وباالتفاق يف الكيفية. واحلكم على ب كاحلكم على ج

 وهو -وال أيضاً النتيجة . قولنا وال شيء من ب أ بعض ج أ ليس داخال حتتفإن قولنا . قياس اخللف مع النتيجة
 اليت -فإذن حتت قولنا صورة القياس بالذات . قولنا وال شيء من ب أ  داخال حتت-قولنا ليس بعض ج ب 

- شرطها هذا الشرط  .هي للمستقيم ال للخلف 

ومقدمات اخللُف مشكوك فيها؛ وليست أعرف من  .وأيضاً فمقدمات املستقيم أعرف ألا معروضة بذاا مسلمة
 .والقياس الكائن من مقدمات أعرف افضل على كل حال .بل أحدمها نقيض النتيجة. النتيجة

أحدها أن يكون أحد العلمني قد مجع مع اإلن : استقصاء من علم من وجوه ثالثة  ونقول إنه قد يكون علم أشد
العلمني أخذ الشيء  والثاين ان يكون أحد. الثاين اقتصر على اإلن فقطووقف على السبب القريب الذايت، و اللم

أشد استقصاء من العلم الذي يأخذ ذلك الشيء  املنظور فيه جمردا بصورته عن املادة، والثاين مل يفعل ذلك، فيكون
ندسة من وكذلك حال علم اهل. العدد أشد استقصاء من علم املوسيقى فإن علم" ب 111"ولذلك . مقترنا مبادة

 .اهليئة علم املناظر وعلم
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 أشد استقصاء من - سائر الزوائد   يشرط أنه مسلوب عنه-والثالث أن العلم الذي موضوعه األول معىن بسيط 
مثاله أن الوحدة والنقطة يوضعان لعلميهما مبعىن بسيط،  .العلم الذي موضوعه األول ذلك املعىن وموجب له زيادة

منقسم، مث يقترن بذلك يف الوحدة أال يكون هلا وضع، وبالنقطة أن يكون هلا  ا غريوهو أن ذات كل واحد منهم
وللنقطة ذلك املعىن  الوحدة أبسط ذاتا من النقطة ألا ليس هلا، مع ذلك املعىن البسيط، زيادة وضع، وضع، فتكون
اب أشد استقصاء لذلك من فاحلس. للهندسة مث الوحدة موضوعة أوىل العدد، والنقطة موضوعة أوىل. وزيادة وضع

 .اهلندسة

حماذاة التعليم األول وحماكاته فيه، وكان ذلك غرضنا دون االستقصاء، فكان هذا  فقد قربنا يف هذه األشياء من
 .إتقانه من النظر غري مناسب لتصورنا وال عالق بإفهامنا وال حسن االنقياد لنا إذا أردنا النمط

  الفصل الثامن

 الف العلوم واتفاقهايف معاودة ذكر اخت

  يف املبادئ واملوضوعات

املوضوع األول وكان البحث فيها إمنا هو عن العوارض الذاتية  املباحث إمنا تكون من علم واحد إذا اشتركت يف
 أو ألنواعه، واشتركت يف املبادئ األوىل اليت منها يتربهن أن تلك العوارض الذاتية اليت تعرض له أو ألجزائه

املبادئ األوىل للرباهني  فإذا اختلفت يف املوضوع األول ويف. وضوع األول أو ألجزائه أو ألنواعهموجودة للم
.  فليست من علم واحد-فقط، بل احلدود وغري ذلك   ونعين باملبادئ األوىل ال املقدمات-اختالفا ما تشري إليه 

 فنجد املختلفات من العلوم خمتلفة -وعه  أي موض-مبادئه وجنسه األول  فإذا أردت االمتحان فارفع كل شيء إىل
وأما يف . حمالة  فنجدمها خمتلفني فيه ال- أي املوضوع -أما يف اجلنس . املناظر ومسائل اهلندسة فيهما مثل مسائل

فإنك جتد املبادئ، وهي للهندسة أوال . آخر املبادئ فتجدمها وأن اشتركا فيها بوجه ما، فإما خيتلفان من وجه
 .منه وهذا أمر قد فرغنا. ثانياوللمناظر 

   
ال من حدين  اختالف الرباهني يوجب اختالفا يف هذا الباب، فقد يكون على شيء واحد برهانان خمتلفان وليس

مغتذ؛ وقولنا كل إنسان نام،  أوسطني حيمل أحدمها على اآلخر فقط، مثل قولنا كل إنسان حيوان، وكل حيوان
اآلخر مثل قولنا كل قابل للذة متحرك، وكل متحرك  طني ال حيمل أحدمها علىوكل نام مغتذ، بل ومن حدين أوس

فإن احليوان : فاألول أحد حديه األوسطني حتت اآلخر . وكل ساكن متغري متغري، مع قولنا كل قابل للذة ساكن
ضاحك  لوكذلك قولنا كل إنسان ضاحك، وك. وأما الثاين فهما خمتلفان ليس أحدمها حتت اآلخر .حتت النامي

ينعكس على اآلخر ألجل  فإن هذين وإن كانا من مجلة ما: وأيضاً كل إنسان مستحي، وكل متعجب . متعجب
اختالف احلدود الوسطى ال يوجد اختالفا يف  فقد بان أن. موضوعهما، فهما ليسا ما يكون أحدمها حتت اآلخر
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فتوجد احلدود : ا يف الشكلني اآلخرين أن يطلب فيوجد نظري هذ وقد ميكن. املباحث من جهة اختالف علومها
 .بتفصيله ولقرب مأخذ ذلك البيان ال نطول الكالم. بالوجهني مجيعا تنتج نتيجة واحدة الوسطى املختلفة

قد يكون على األكثري فبعض املفسرين  وأما أنه. وأما أن جعل الربهان غنما هو على الضروري فأمر قد فرغنا منه
نفسه بأن يكون عليها قياس، ويقول ألا ال يتبعها يقني إذ ليس  بل إمنا تسمح. ي برهانيأىب أن يكون على األكثر

أكثرية  واحلق ورأى املعلم األول يوجب أنه قد يكون على األكثري برهان مصنوع من مقدمات .ا أنفسها يقني
ان ظنا من جهة ما هو ك يعطى سببا من أسباب أكثرية، ويكون به يقني غري زائل من جهة ما هو أكثري، وإن

 .موجود على ما علمت يف مواضع أخرى

 وأما. قياس يكون على الشيء من جهة العلة وعلى حنو وجوده، فيكون على األكثري برهان فإن أريد بالربهان كل

غري متغري وغري خمتلف  إن أراد أن خيص باسم الربهان ما كان بالقياسات املعطية للعلة على شرط أن يعطى وجودا
قياس ما آخر يصنع من الربهاين واجلديل  بالفعل الصرف وليس فيه إمكان، فليس على األكثري برهان، بلو

بل األوىل أن يقول إنه ملا كان . يف هذا االشتراط ماال حاجة إليه واخلطايب واملغالطي والشعري، ويكون قد تكلف
  إما أن يكون االستحقاق دائما فيكون:وهذا على وجهني : لوجود متميز عن ال وجود  كل بيان إمنا يكون

 .هلذين فإذن ال بيان يف أمر متميز الوجود إال.  وهو األكثري-ضروريا، أو غالبا غري دائم 

 .كونه وال برهان على شيء كونه ووجوده اتفاقي ال يتميز باالستحقاق عن

فأما اعتبار حال . ويعترب حال إمكاا إن األمور املمكنة يعترب حال وجودها: لكين أزيد هذا الكالم حتصيال وأقول 
فيه إال عن األكثريات، وال قياس إال عليها، فإن لوجودها فضيلة  الوجود يف املمكنات على سبيل التوقع فال طلب

والال وجود  وأما املتكافئ يف الوجود. الطبع واإلرادة، وعلى اجلهة اليت أوضحناها يف فن سلف على ال وجودها يف
إياه مجيع أصنافه برهان على املمكن  هان أو دليل على أحد طرفيه إال قيام مرجح لذلك الطرف خمرجفليس يقوم بر

 ال الربهان -الذي يبني أنه ممكن ال ضروري الوجود العدم   أعين الربهان-األكثري وعلى املساوي وعلى األقل 
 ا قلناه يف األكثري الوجود فانقله إىلوكل م. وجوده، إال أن يكون شيء منهما أكثريا الذي ينذر بوجوده أو ال

 .األكثري الال وجود وأنزل أنا عنينا بالوجود احلكم أي حكم إجيابا أو سلبا
   

ومبادئها كليات ال ختتص  ألن الرباهني: التعليم األول إنه ليس احلس برهانا وال مبدأ للربهان مبا هو حس  مث قيل يف
فإذن احلس ال ينال مبادئ الربهان وال . بعينه ئي يف آن بعينه وأينواحلس جيد حكما يف جز. بوقت وشخص وأين

كنا حنس أن زوايا املثلث احملسوس مساوية لقائمتني، ملا كان ينعقد لنا من  ولو. الرباهني،والشيء منه هو علم بكلى
يف  صلولو كنا حنس أيضاً أن القمر ملا ح". وال علم بالعلة". أن كل مثلث كذلك"رأى كلي  إحساس ذلك

كسوف قمري فمن كذا  أن كل"وهو :  أن حنكم بالكلى - من جهة احلس -املخروط الظلي انكسف، مل ميكنا 
. كل كسوف فألن ذلك ال اية له يف القوة أما. ، ألنا ال ميكننا أن حنس بكل كسوف وال بالكسوف الكلى"وكذا

 ال ألن -رار احملسوسات اجلزئيات أمورا كلىي كنا قد نستقرئ من تك وأما الكسوف الكلى فألنه للعقل فقط، وإن
- احلس أدركها وناهلا احلس  ولكن ألن العقل من شأنه أن يقتنص من اجلزئيات املتكررة كليا جمردا معقوال مل يكن 
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للحس، بل يناله بإشراق فيض  أدركه، ولكن أدرك جزئياته فاختلق العقل من اجلزئيات معىن معقوال ال سبيل إليه
 .هإهلي علي

 بل ألن العقل يصطادها على سبيل - ل ألن احلس يدركها -مقدمات كلية  وأيضا فإنا كثريا ما نتوصل باحلس إىل
 .أوضحناه حنن من قبل حيث بينا ما التجربة التجربة، وعلى ما

سوس اإلدراك املستقصي، صار يوقعنا ذلك يف عناء وحبث عن حال ذلك احمل وملا كان احلس قاصرا يف كثري منها عن
امللون الذي  احلس وهي العقل بالفعل مثل حال الزجاجة واجلسم امللون الذي وراءها، فإن اجلسم نفسه بقوة غري

فقوم يقولون إن السبب يف . األخرى وراءها يرى من غري أن حتجب القارورة دون ذلك حجب كثرية من األجسام
وقوم يرون أن سبب ذلك استقامة املسام . اءهالذي ور شف الزجاجة أن كل ما ال لون له فهو شاف مؤد للون

 : قيل يف التعليم األول. فيها الشعاع اخلارج من البصر وجيوزها إىل أن يالقي املبصر والثقب اليت يف الزجاجة فينفذ

السبب فيه الثقب، وأن  فلو كان احلس مما ميكنه بنفسه إدراك الثقب لكان العقل سيجد سبيال إىل أن حيكم بأن
هل : املذهب املائل إليه، وإن كان بعده البحث باقيا أنه  ر كائن بنفوذ البصر يف تلك الثقب، ولكان مييل إىلاإلبصا

 وباجلملة لو. فيها هواء فهل اهلواء يف تلك يؤدي اللون، أو الشعاع ينفذ إليه فيه؟ فيها هواء أو خالء، وإن كان

جيد سبيال إىل أن  لك مييز ذلك ويدركه، لكان العقلشيء يف الثقب، وكان مع ذ"  أ112"كان اإلبصار بنفوذ 
شعاعية، ال نفس شفيف الزجاجة من حيث ال  حيكم يف األبصار بان السبب فيه اتصال بني البصر واملبصر بواسطة

باحلس، ال أن احلس حصله، لكن ألن العقل اختذ احلس مبدأ  لون هلا، وكان حينئذ يكون ذلك العلم حاصال
 .للتجربة

للكاذبة، وجيب أن  أما أوال فإن املقاييس منها منتجة: يصح أن يظن أن مبادئ املقاييس كلها متفقة   إنه المث قيل
أن تكون مقدماا كاذبة فذلك إنتاج يقع   وهي وإن كانت قد جيوز- تكون مقدماا كاذبة؛ ومنها منتجة للصادقة 

اجها للصادق عن الكاذبة قياسات، ألن القياس إمنا هو هي من جهة إنت ويشبه أال تكون. منها ال بالذات بل بالعرض
املنتجة  وإذا كان كذلك فيجب أن تكون القياسات. ينتج بالذات، ال من جهة ما ينتج بالعرض قياس من جهة ما

القياسات الصادقة غري  وإذا كانت كذلك كانت مبادئ. للصادقات من مقدمات صادقة، وللكاذبات من كاذبة
 .الكاذبةمبادئ القياسات 

 مثل قولنا إن املساوي هو اكرب،: متفقة يف النتائج، فإن األضداد قد تكذب معا  وأيضاً فإن القياسات الكاذبة ليست

 .واملساوي هو أصغر

. القائل إن العدل ور، وقوله إن العدل شجاعة مثل قول: وأيضاً فإن أشياء غري متضادة تكذب معاوال تصدق معا 

 .ثور، فإن هذه يف قوة املتقابلة وغن مل تكن متضادة أو متقابلة بالفعل فرس وقوله اإلنسانوكذلك قوله اإلنسان 

 .مبادئ النتائج الكاذبة هي خمتلفة مثل هذه فبني أن
   

باألجناس املوضوعة لكل  وذلك ان املبادئ إما خاصة: تكون واحدة بأعياا  فإن املقاييس الصادقة جيب أن وأيضاً
اهلندسة إن كل مقدار إما منطوق وإما أصم،  مثل قولنا يف: وضوعاا ومن عوارضها الذاتية علم، فتكون من م
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وبني أن هذه خمتلفة ال مطابقة فيها، ألن اهلندسة كلها بعد النقطة، . مركب كل عدد إما أول وإما: وقولنا يف العدد 
: أحد وجوه  مطابقة غري صرفة لكانت علىولو كانت . كلها بع الوحدة، وال ميكن بينهما مطابقة البتة والعددية

فإذا كان كذلك كان . حتت ب إما أن تكون أحد املبدأين أعم من اآلخر كقولنا كل ج أ وكل ب أ على أن ج
ومثل هذه الشركة قد تقع يف . حتت اآلخر أو فوقه أحد املبدأين حتت اآلخر أو فوقه، فكان حينئذ أحد اجلنسني

أوضحناه قبل، وذلك إذا كانت أجناس العلوم املتشاركة واقعا بعضها حتت  مر على ماوهناك قد يكون األ. املبادئ
 .املوضوعات اجلناس اليت ليس بعضها حتت بعض فال ميكن ذلك فيها، وأعين باألجناس وأما. بعض

ذ إما متشاركني فيكونان حينئ: بني املتوازيني  وإما أن يكون مبدأ داخال يف الوسط لآلخر مثل اخلطوط املتوازية اليت
 بل يف - أعين املوضوع -نتيجة ال مبدأ، أو غري متشاركني يف اجلنس  يف اجلنس، فيكون أحدمها مبدأ واآلخر

 .أحد العلمني حتت األخر، فتكون الشركة يف املبدأ على حنو ما حددناه قبل جنسه، فيكون أيضاً

ال على أن يدخل حد  تشترك يف املبدأ اخلاص البتة،العلوم املخالفة اليت ليس بعضها حتت بعض فال ميكن أن  وأما
 .حمموال خمتلفا يف ذلك يف علمني منها يف الوسط وال فوق منها وال حتت منها وال خارجا موضوعا أو

يصدق عليه موجبة وإما أن يصدق عليه سالبة، فقد يشترك فيها،  وأما املبادئ العامة مثل قولنا إن كل شيء إما أن
 يف بيان أحوال املوجودات املختلفة اليت بعضها كم وبعضها كيف وبعضها شيء آخر، ألا ئ صاحلةألن هذه املباد

يف العلوم بالقوة، وال تؤخذ  من مجلة ما هو مبدأ ما يف العلم الناظر يف املوجود من جهة ما هو موجود، ولكنها توجد
وذلك العلم ولعوارضه الذاتية على ما بينا ملوضوع  البتة بالفعل مقدمات كربى وال صغرى إال وقد أخذت خمصصة

 .يف العلوم املختلفة اشتراك بالفعل بل بالقوة فإذن ال يكون. مجيع ذلك فيما سلف

كانت تزيد على املقدمات على النحو املعلوم يف تركيب القياس، فليست زيادة  والنتائج املطلوبة يف العلوم وإن
 . املقدمات إال تلك النتائج بأعيااوليس عن ذلك. خارجة عن نسب حمفوظة مفرطة

اتفقت، بل ما  وإذا أدخل حد من جانب أو يف الوسط مل يزدد أي نتيجة. تصلح لغري ذلك القدر من الكثرة وليست
اللوايت هي املبادئ منها صاحلة ألن  فإذا كانت نسبة املقدمات مع النتائج هذه النسبة، فكيف تكون. ينساب ذلك

مجيع املقدمات اليت يف علم ماال ينتج منها إال املناسبة لتلك  بل نتائج خارجة من هذه؟ فإنينتج منها ال هذه، 
 وكيف. هي املبادئ أبعد من أن ينتج منها مسائل علوم أخرى غري مناسبة لذلك العلم املقدمات فبعضها اليت

فإن املبادئ واألصول املوضوعة  : هيةواحلدود اليت للمبادئ متنا. والنتائج املطلوبة يف العلوم غري متناهية بالقوة
وبني عوارضها، وإن كانت يف ذواا حمصورة، فقد ال  وأما النسب املمكن اعتبارها بينها. لكل صناعة متناهية

احملموالت تكون ضرورية متقررة يف الشيء دائمة، وبعضها ممكنة حتصل باعتبارات  تتناهى بالقوة من جهة أن بعض
. نفسه بالضرورة  أمر موجود يف- ملثلث املتساوي الساقني من حاله أن زاويتيه متساويتان مثال ذلك أن ا .بينها

كذا نسبة كذا، وما جيري جمراه، فأمور ليست  وأما أنه أمر نسبته إىل مثلث آخر يقع مثال يف دائرة كذا، ويف خممس
حتدث له من جهة مناسبات ممكنة بل هي أمور . غري متناهية بالفعل حمصلة الوجود فيه، وإال لكانت فيه أمور

 .فيها يفرضها العقل

وافية مبسائل اهلندسة، فضال عن مسائل   يعظم فيها أن تكون- مثال اخلاصة بعلم اهلندسة -فأمثال املبادئ اخلاصة 
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 .خارجة ال تتعلق ا
   

أو من جهة . البطالن؟ ظاهرإن مبادئ العلوم املختلفة متفقة؟ أمن جهة أن العلوم املختلفة متفقة وهذا  وكيف يقال
أي علم اتفق صاحلا ألي علم اتفق؟ وهذا  أن كل واحد منها يصلح أن ينتج منها يف كل علم، حىت يكون مبدأ

- فإن مبادئ العلوم التعليمية. معلوم االستحالة ، ظاهر من أمرها أا ال -وهي حمدودة يف املصادرات مميزة بالفعل  
بل وال مبدأ علم واحد يصلح جلميع مسائل ذلك العلم، فكيف . لكل علمفكيف تصلح  يصلح بعضها لبعض،

أوساط هلا يف علم ما  علوم أخرى؟وال أيضاً إذا استعملنا طريق التحليل بالعكس فصرنا إىل املقدمات اليت ال ملسائل
خاصة لنتيجة أو نتائج جلميع النتائج، بل كان كل  وميزناها إن مل تكن مميزة متيزها يف الرياضيات، وجدناها مشتركة

 .بأعياا

فقد . منها إن مبادئ العلوم خمتلفة اختالفا ال اشتراك فيها البتة وال يف شيء: ميكننا أن نقول  ومع هذا كله فليس
فعسى احلق هو أن املبادئ . عامة بان فيما سلف أن بعض العلوم يشترك يف املبادئ، وان من املبادئ خاصة ومنها

فإن العلوم اليت ال تتناسب يف املوضوع، فإن مبادئها  ولكن هذا ال ميكن؛.  أي يف املوضوعمتناسبة يف اجلنس،
 .أيضاً يف املوضوع اخلاصية بأجناسها ال تتناسب

 أي -إما مبادئ منها الربهان : تقال على نوعني  والذي جيب أن يعتقد فيه أنه احلق والقضاء الفصل هو أن املبادئ
 مما يوضع - أي موضوعاا وما يتعلق ا -مبادئ فيها الربهان وهي أجناس العلوم  لوم، وإمااملقدمات األوىل يف الع

كل شيء : مثل قولنا  فالقسم األول جيوز أن يكون فيها مبادئ عامة. أو يساويها كالواحد بوجه ما للموجود معها
وأما القسم الثاين فال جيوز إال . متساويةلشيء واحد  األشياء املساوية: إما يصدق عليه اإلجياب أو السلب؛ وقولنا 

 مما هو خاص أو خمصص -وما كان من املبادئ اليت مبعىن املقدمات . يف اجلنس أن تكون خاصة، أو يتناسب علمان
 .ثانيا ويكون ألحدمها أوال وللثاين. فال يشترك فيها يف جل املر إال علمان أحدمها فوق اآلخر كما علم،

منه وعرض ذايت فيه، فال جيوز أن   يف املسائل العلمية إما جنس املوضوع للصناعة؛ أو نوعوملا كانت املوضوعات
بل إن كان والبد فالكربيات، على النحو الذي جتوز به  .تكون الصغريات من املبادئ املشتركة بوجه من الوجوه

 .الشركة

  الفصل التاسع

 يف حال العلم والظن وتشاركهما وتباينهما

واحلدس والذكاء والصناعة واحلكمة من املعلوم أن هاهنا علما بشيء،  " ب112"ذهن والفهم ويف تفهيم ال
موضع مقايسة  وأن االختالف فيهما من جهة الوثاقة والفلق، واما داخالن حتت الرأي، وأن بينهما وهاهنا ظنا به؛

 .ومناسبة

لم مع كل ظن، بل مع ظن يوافقه يف جنس كل ع وال. وليس كل علم حيسن أن يقايس بالظن؛ بل العلم التصديقي
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 .باجلهل وأن ما سواه من الظن فيجب أن يقايس. الرأي

يف الشيء أنه كذا، ويعتقد انه ال ميكن  واليقني منه هو أن يعتقد. والعلم التصديقي هو أن يعتقد يف الشيء أنه كذا
وإن مل يكن بينا . ا بنفسه مل ميكن زوالهفإنه إن كان بين. زواله أال يكون كذا اعتقادا وقوعه من حيث ال ميكن

 .ممكن الزوال؛ أو يكون احلد األوسط األعلى أوقعه بنفسه، فال يصري غري
   

هو كذا ضرورة  اعتقاد يف الشيء الذي: والذي خيالفه أصناف من االعتقاد . نعين بالعلم هاهنا املكتسب على أنا
يف نفسه ممكن الزوال، ألنه مل يقع من  لكن يكون هذا االعتقادانه كذا، مع اعتقاد أنه ال ميكن أال يكون كذا، 

 إذا أُخطر بالبال - كذا مع عدم اعتقاد آخر بالفعل بل بالقوة  واعتقاد يف الشيء إنه. حيث ال ميكن معه الزوال
. كه وهذا جهل مضاد للعلم ال يشار-واعتقاد يف ذلك الشيء أنه ليس كذا . يكون كذا اعتقد وهو أنه ميكن أال

يكون إال كذا، أو يف  اعتقاد أنه ميكن أال يكون كذا إما أن يعتقده يف املوجود كذا الذي ليس من شأنه أال لكن
واألول منهما فإنه ظن صادق . يسمى ظنا وكل واحد من هذين باحلرى أن.املوجود كذا ومن شأنه أال يكون كذا

ذا، واالعتقاد فيه أنه كذا مع االعتقاد أن من شأنه أال أال يكون ك وأما املوجود كذا ومن شانه. مركب جيهل مضاد
  أو جائز يف وقت آخر، فهذا نوع من-  لكن الوجود قد غلب -كونه على أنه جائز يف نفسه  يكون، إن كان ال

على أنه يرى وحيكم أنه  وإن كان. ولكنه إن وقع مبا يوجبه كان يقينا ما بالشيء على ما هو به. العلم ليس ظنا
موجودا، حىت جيوز أن يكون اعتقاد وجوده حني  ، وخيطر بالبال عسى أال يكون موجودا عندما يفرضهموجود

إذ البد يف : املطلق الذي ليس فيه تركيب جبهل مضاد، بل جبهل بسيط   فهو الظن الصادق-يضعه موجودا كاذبا 
 .جهل كل ظن من

الضروري بالشرط فيكون العلم أيضاً  لة الدوام، أووالعلم موضوعه هو الضروري، إما على الدوام فيكون العلم ع
فيكون حال األمر حبسب القياس إىل : املتغرية اليت ال تضبط  والظن موضوعه احلقيقي األمور املمكنة. بالشرط

 وقد يكون الظن املركب باجلهل املركب واقعا أيضاً يف األمور. حبسب القياس إىل الصحة الوجود حال الرأي فيه

 . أال يعد يف الظن- من حيث هو مؤكد -واالعتقاد املؤكد ليس جيب . الضرورية

املوجود مثال أنه موجود،  أحدها، االعتقاد بالشيء: ثالثة أشياء من مجلة ما عددناه داخلة يف اعتبار الظن  فتكون
. ة ليس علما، بل ظنافإن هذا باحلقيق. استحالة هذا االعتقاد واالعتقاد معه أنه ال ميكن أال يكون موجودا مع جواز

 والثالث الذي مسيناه الظن الصادق املركب باجلهل. الظن الصادق املركب باجلهل املركب والثاين الذي مسيناه

العقد أنه ال يكون  وتشترك هذه كلها يف شيء واحد وهو أنه عقد يف الشيء أنه كذا، ممكن أن يلحقه. البسيط
يف طباعه أن يقرن به عقد إمكان أال يكون   االستحالة، فليس ممتنعاوذلك ألن األول منهما إذا كان جائز. كذا

 . وإما فاسخا للعقد اآلخر الذي معه وهو احلق- اآلخر الذي معه   إما ابتداء وغري طارئ على العقد-الشيء 

ال  الثاين املركب بالعقد الباطل، ويقابل عقد صاحب العقد األول، ألن ذلك كان يعتقد أنه وكذلك حال العقد
العقد الثالث فإن االعتقاد  وأما. ميكن أال يكون ما اعتقد كونه؛ وهذا يعتقد أنه ميكن أال يكون ما اعتقد كونه

 .املذكور مقارن معه بقوة أو بفعل



 570                    ابن سينا- املنطق

 الظن قد يكتسب بواسطة توقع الظن، كما أن العلم يكتسب بواسطة توقع العلم، فإنه ليس وكل واحد من أقسام

 .واجب  إلزام األكثر، تدعو إىل ممتنع، بل قد تدعو إىل أمركل واسطة غري ضرورية

وكما أنه قد يقع إلنسان يف هذا الشيء  .والعلم باجلملة خمالف للظن يف هيئة العقد ويف األمور اليت العلم أوىل ا
ع لآلخر علم مببادئ ذلك العلم تتدرج حىت تنتهي إليه، وان يق علم، وآلخر ظن، فكذلك ميكن أن يكون يقع هلذا

املقدمات  فيكون األول يرى يف تلك. واملقدمات، فيتدرج إىل ذلك الظن الذي هو نتيجة هلا ظن بتلك املبادئ
فيكون رأيه فيها صادقا إال أنه خال عن الرأي  والنتيجة رأيا صادقا، ويرى أا ال تتعري عما هي عليه وأما هذا الثاين

فيكون األول يعلم أن الشيء موجود، ويعلم مل هو موجود؛ . أن يستحيلجيوز  الثاين، أو جموز لغري ما يراه حلال
فقط، وال يظن  وإن مل يكن ذلك مبتوسطات، فيظن أنه موجود. يظن أنه موجود، ويظن أنه مل هو موجود وهذا الثاين

 .مل هو موجود

 وظن كما يقع ظنان كان قد يقع يف شيء واحد علم  وإن-وعلى األحوال كلها فليس العلم والظن شيئا واحدا 
 .يكون يف إنسان واحد ظن وعلم معا، وال ظن صادق وظن كاذب معا وال ميكن أن. صادق وكاذب: خمتلفان 

   
وهو انه ممتنع التحول  ألن قولنا العلم، يقتضي اعتقادا ثابتا يف الشيء حمصال،: والظن فإما ال جيتمعان  أما العلم

وقولنا الظن، يقتضي اعتقادا ثانيا بالفعل أو . الثاين يطرأ عليه اعتقاد مضاد هلذاعما هو عليه، وميتنع أن يقارنه أو 
 وحمال أن جيتمع يف الشيء الواحد لإلنسان. وهو ان الشيء جائز التحول عما هو عليه : بالقوة القريبة أو البعيدة

أن جيوز زواله ورأي أال  يه رأيالواحد يف وقت وواحد، امتناع حتوله عما هو عليه وجواز حتوله معا؛ أو جيتمع ف
 .جيوز زواله

إنسان واحد؟ فغن الظن الذي يظنه وهو كاذب؛ والظن املقابل  وأما الظن الصادق والكاذب فكيف جيتمعان يف
وإن مالت النفس إىل الصادق بقى الكاذب . تساويا مل يكن ظن بل شك يف األمرين  إن-الذي له وهو فيه صادق 

ممكنا مرة، ويرى غري  والشيء الواحد بعينه، الثابت، قد يظن. كاذب بقى الصادق غري مظنونمظنون؛ أو إىل ال غري
. وإذا وقع عليه الرأي من اجلهة الثانية فهو ظن. علم فإذا تناول الرأي كونه غري ممكن تناوال تاما، فهو. ممكن أخرى

ن القطر غري مشارك للضلع ويصدق، مثال هذا يظن أ: ظن وعلم إلنسانني  فيكون يف الشيء الواحد من جهتني
 .والظنان خمتلفان لكنهما واحد يف املوضوع. القطر مشارك له فيكذب وذلك يرى أن

 الذهن والصناعة والفهم واحلكمة والذكاء واحلدس فيكاد يكون أكثره أوىل بعلوم أخرى من وأما الكالم يف

 .إال أنا حندها هاهنا حدا. الطبيعيات واخللقيات

عليها  والفهم جودة يؤ هلذه القوة حنو تصور ما يرد. املستعدة الكتساب احلدود واآلراء ة النفس املهيأةفالذهن قو
مثل أن يرى اإلنسان القمر : نفسها  واحلدس جودة حركة هلذه القوة إىل اقتناص احلد األوسط من تلقاء. من غريها

نص ذهنه حبدسه حدا أوسط وهو أن سبب ضوئه من أشكاله، فيقت وأنه إمنا يضئ من جانبه الذي يلي الشمس على
والفكرة حركة ذهن اإلنسان حنو . هذه القوة يقع يف زمان قصري غري ممهل والذكاء جودة حدس من. الشمس
بغري روية تنحو متاما  والصناعة ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية. للمطالب لريجع منها إىل املطالب املبادئ
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أما يف جانب العلم فأن يكون . العلم والعمل  خروج نفس اإلنسان إىل كماله املمكن له يف حديواحلكمة. مقصودا
وأما يف جانب العمل فأن يكون قد حصل عنده اخللق . كما هي متصورا للموجودات كما هي ومصدقا بالقضايا

مل  قوالت النظرية والعملية وإنقيل حكمة الستكمال النفس الناطقة من جهة اإلحاطة باملع ورمبا. الذي مسى العدالة
 .حيصل خلق

 املقالة الرابعة

  من الفن اخلامس

  الفصل األول

 املطالب واملعلومات بالطلب متساوية

وإن كان للمكثر أن يكثرها باألي والكم والكيف . بطل الطلب واملطالب فإذا علم. فإن الشيء إمنا يطلب ليعلم
الشيء أي   أحدمها هل يوجد-اثنان داخالن يف اهلل : ذا املوضع أربعة حبسب ما يبحث عنه يف ه وغري ذلك، فإا

وكل . من أجزاء غري متجزئة؟  والثاين هل يوجد الشيء شيئا؟ مثل أنه هل يوجد اجلسم مركبا-على اإلطالق 
لب وأما مطلب األي فمن التوابع ملط. مطلب املا ويتصل بذلك"  أ113"واحد من مطليب اهلل يتبعه مطلب اللم؛

 .املا

احلكم بوجود موضوع أو عدمه على اإلطالق؛ أو علة احلكم بوجوده أو ال وجوده  ومطلب اللم إما أن يطلب علة
يكون القياس  واألحرى أن. ذلك إما أن يتعدى فيه طلب علة احلكم إىل طلب علة الوجود أو ال يتعدى وكل. حبال

 .فاألحرى أن تكون العلة فيه حدا أوسط أما سائر ذلك. طاملبني للهل املطلق شرطيا استثنائيا، وعلته يف الشر
   

طلب ما ذلك  فإنه إذا علم أن الشيء موجود،. ما فيه يتبع املطلب البسيط من مطليب اهلل تبعا ظاهرا وأما مطلب
وتابع له، لكنه قد يسبق من حيث  فقد علم أن مطلب ما الذي حبسب الذات فهو بعد طلب هل. الشيء املوجود

ويتبع . هل، اتضح يف احلال مقتضى طلب ما حبسب الذات فإذا أعطى، مث أعطى مطلب. طلب ما مبعىن االسمهو م
أيضاً على وجه من الوجوه، حىت يكون كأنه يطلب ما احلد األكرب أو ما احلد  املطلب املركب من مطليب اهلل

يف كل علم؛ مث   اهللية واملاهية أوالوذلك ألن املوضوع يف املطلوب باهلل املركب جيب أن يكون معطى .األوسط
وجوده باهلل املركب، بالقياس إىل ذلك  فإذا طلب وجود العارض له أو ال. تطلب عوارضه الذاتية له باهللية

وذلك ألن الرباهني إمنا . العارض باهلل البسيط بالقياس إىل نفسه املوضوع؛ فباحلرى أن ذلك يقتضي إثبات احملمول
أن  فإن منع. لذاتية للموضوعات، وتلك األعراض ال توجد إال يف تلك املوضوعات وأجناسهاا تبحث عن األعراض

شيء منها، ثبت أا يف  وإذا أعطيت وجودا يف. يكون هلا وجود يف تلك اجلملة منها، صارت يف مجلة املمتنعات
كالبحث عن هلية : ا الوجوه عن هليتها مطلق فيكون البحث عن هليتها للموضوع حبتا بوجه من. املوجودات
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طرفاه مركزا دائرتني وقد وصال أيضاً بالتقاطيع، فهو حبث عن هليته  املثلث املتساوي األضالع املعمول على خط
حبسب  وإذا صح للشيء هليته استحق أن يطلب له املائية وأن يعطاها. يعلم أن له إمكان وجود فبذلك. يف نفسه
فقد فرغنا من هذا فيما   أو أعطاها إال حبسب االسم ال حبسب الذاتويقبل ذلك ال يكون استحق طلبها. الذات
 .سلف

الوقت، وإن كان ال مانع من ان يكون ما قد أفيد يف  فوقت وضوح حبث املا حبسب الذات هلذه العوارض هو هذا
إيضاح فإنه يتضح حينئذ مع : باهلل كافيا ابتداء طلب ما حبسب الذات  جوانب ما حبسب االسم قبل االشتغال

 .اهللية

أما بالقوة . واآلخر بالفعل أحدمها بالقوة: احلد األوسط فهو العلة، ويتبع فيه طلب املا بعد اهلل على وجهني  وأما
فيقتضي طلب اهلل أنه يطلب بالقوة هل هناك حد  .فألن طالب اهلل يف مثل هذا إمنا يطلب عما هو مشكوك فيه

ا يطلب هل شيء يوجب العلم بأن القمر ينكسف؟ فإذا أعطى اهلل فإمن مثل من سأل هل القمر ينكسف؟: أوسط 
 مل كان القمر ينكسف، ومل قلت إن القمر ينكسف، فإنه يطلب ما علة القياس يف أنه قياس، وقيل نعم وطلب ثانيا

. علة األمر يف نفسه وهو احلد األوسط كيف كان؛ أو ما علة القياس يف انه برهان، وهو علة الوسط الذي هو

حني ضمنت أن املر احلق كذا، جيب أن تعطيه  ومعىن الطلبني أن احلد الوسط الذي أعطيته بالقوة أوال أنه موجود
البحث عن مل حبثا عما هو احلد الوسط بالقوة، فيكون طلب مل هاهنا إمنا هو  فيكون. اإلن بالفعل وتقول ما هو اإلن

وأما طلب ما احلد  .ا بالقياس إىل احلد األوسط ويكون بالقوةبالقياس إىل النتيجة، ويكون بالفعل، وطلب م طلب مل
 .األوسط بالفعل فذلك ظاهر البد منه إن كان جمهوال

 .على اإلطالق يعين به املوجود" املوجود بالكل"و. يعين املوجود شيئا ما" املوجود باجلزء"األول  فقول املعلم

 .خارجيا ا ذاتيا أو عرضاواملوجود شيئا ما إما شيئا جوهريا للموضوع، أو عرض

نفسه موجود؟ مثل قولنا هل املثلث موجود  أعين باملوجود على اإلطالق الشيء املطلوب هل: مث يقول املعلم األول 
وأما هل املثلث كذا؛ أو هل اآللة سبب للشيء، فإنه إمنا . املوضوع أو اآللة؟ فهذا إمنا يبحث عن وجود نفس

 . وهذا هو املوجود شيئا ما.ما أو الحق يبحث عن وجود عارض

وأن مطلب اللم حبث عن ما الشيء بوجه، . إىل هل الشيء وإىل ما الشيء املطالب بالقوة ترجع فقد بان من هذا أن
 .مبعىن ما الوسط ألنه بالقوة

حبث اللم إال وهو حبث املا بالقوة، وال  ولكن من الناس من ظن أن هذا منعكس، وأنه ليس يف الرباهني شيء هو
فإنه ليس . وكل ذلك أمر باطل. أن األوسط يف الرباهني هي احلدود وتعدى هذا إىل. حبث املا إال وهو حبث اللم

وأيضاً ليس البحث عما هو األوسط هو البحث عن مائية أحد احلدين اآلخرين . األوسط كل حبث عن ما هو عن
فإن العلل  :  أو فصل أو مادة أو صورةوال كل ما هو علة موجبة فهو حد أو جنس. يكون اجلواب به حدا حىت

 .مادة  ال صورة وال-املوجبة ألمور ال يف أنفسها وال هي بوجه ما نفس الواجب 
   

فإن : لشيء يف شيء  جند بني األوساط يف الرباهني ما ليس مادة وال صورة وال حدا، بل جنده شيئا موجبا وكثريا ما
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 وإن مل 0ما حيمل عليه اجلنس املتوسط   نوع اآلخر، بل ويف كلاجلنس املتوسط يوجب وجود اجلنس األعلى يف
- يكن على أن ذلك الشيء نوع اجلنس املتوسط وال أيضاً . إجياب العلة؛ وليس هو حدا للكرب وال صورة وال مادة 

 .كما علمت أو ستعلم يوجب إجياب غري علة

فإن كون .  جبنس هلا وال فصل وال حدليست وكثري من اخلواص هو علة لكثري من اخلواص، وهي خارجة عنها
مذكورة، يوجب كون زواياه مساوية لقائمتني من غري أن يكون  املثلث حبيث يكون خطه اخلارج عنه على صفة

 .وال فصال داخال يف الذات لكون زواياه مساوية لقائمتني، وال مادة وال صورة  جنسا- بتلك الصفة -خطه 

. وموجبة  ليست حدودا وال علال داخلة يف جوهر الشيء، بل علال فاعلةكثري من األوساط الربهانية وكذلك

حدا أوسط يف إثبات احتراق  وهكذا مماسة النار فإا قد جتعل. وهكذا حكم قيام األرض يف الوسط للكسوف
  على أا أجزاء فصول ال حتمل، بل-فصوال من جهة  وإن كانت قد جيوز أن جتعل هذه العلل املوجبة. اخلشبة

 القدوم ال يقال إنه حديد، بل من حديد، وال يقال إن احلمى عفونة، بل من كما أن. حتمل الفصول املعمولة منها

 .عفونة

فإن العلل الفاعلة هي علل  .وليست أجزاء فصول مقومة للذات هي أخص الفصول، بل أجزاء فصول خاصية فقط
 هي اليت تكون -فصوال حقيقية، أو أجزاء فصول   أو أجناسا كانت-وأجزاء احلد . الوجود وليست علال للماهية

 وهي الفواعل -ولذلك ال تدخل علل الوجود . جيب أن تكون علال للماهية وأما علل الوجود فليس. علال للماهية
للوجود تدخل يف  ولو كانت مجيع العلل املوجبة. احلدود، بل تدخل يف الرسوم القائمة مقام احلدود  يف-والغايات 

 .د لكنا نعلم حدوث كل حمدث وحمدث كل حمدث من حدةاحلدو

تلك  يكون من احلدود الوسطى يف الرباهني ما هي علل موجبة ألمور ليست تلك احلدود أجزاء من فإذن قد
وأجزاؤها، اللهم  فإذن ليس كل حد أوسط حدا أو جزء حد، وإن كان قد تكون احلدود حدودا وسطى. األمور

خاصة على اإلطالق أو خمصصة ا مما يدخل  احلد والرسم معا فتكون العلل املوجبة للشيءإال أن يكون يعىن باحلد 
 .يف الرسوم

 إمنا هلم حينئذ أن يقولوا إن األوسط يكون. أخص من األكرب مل يلزم من هذا القبيل شيء وأما إذا كان احلد األوسط

 .ويلزم أيضاً ما نقوله لآلخرين. هناك حدا لألصغر

وذلك ألن من احملال أن . الوسطى ال غريها لكان يكون إدراك األشياء أمرا سهال دود هي احلدودفلو كانت احل
نفهم حده، وإال  فإن كان له حد فأول ما علينا أن. وجود حممول ملوضوع وال يعلم ما الذي يفهم من لفظه يطلب

فإنه كما نفهم حد املساواة . صغرلأل فكما نفعل ذلك ال يبقى علينا كثري شغل يف أن نفهم وجوده. فرمسه فقط
وكما نفهم حد املساواة ونضيفه إىل . لنا أوسط يربهن منه  يقوم- وهو املثلث -لقائمتني ونضيفه إىل األصغر 

 وقد يفعل هذا فال يفلح بل حيتاج إىل. التناظر، فينشرح لنا معرفة املساواة فيها مثلثني متساويي األضالع على

علمنا حد التساوي وحد  أعطيناها وأحضرناها علمنا أن املثلثني متساويان، ونكون قدأوساط أخرى ضرورية إذا 
 .املثلث قبل ذلك ومل ينفع علمنا ما

 .غري الزخارف اليت يرمون ا التنويه باسم الربهان، وأنه الشيء الذي من احلد ال فهذه أقاويل من جنس
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للمحدود، فيكون األوسط مما يأيت  وجود احلد" ب 113"لى وكثري من هؤالء يدعى خلل كالمه أنه يأيت بربهان ع
وال يكون الكرب إال عرضا لألصغر غري حد، فيكون بين  به كاحلد لألكرب، ويكون الذي يبينه هو وجود لألصغر،

 .احلد غري احلد، وعنده أنه بني
   

أو رسم إال بتوسط  ت حد أكرب له حدهاهنا شيئا جيب أن نعلمه ونتيقنه، وهو أنه ال ميكن يف احلقيقة إثبا على أن
موجبا للشيء فليس هو مبوجب، وما مل يكن  فإنه ما مل يكن حد الشيء أو رمسه: احلد والرسم بالقوة أو بالفعل 

فإنه حق ما قبل يف . أنه هو احلد الكايف الذي ال حاجة إىل غريه مسلوبا فليس هو مبسلوب، لكنه ليس ذلك على
متفقة؛  هو كون النغم على نسبة عددية كذا، وإنه إذا جعل هذا حدا أوسط أنتج أن النغماالتفاق  أمثلتهم إن حد

من ذلك أن يكفيك هذا  لكنه ليس جيب. فيكون الشيء الذي هو ماهية مفصلة باالتفاق هو بعينه حد أوسط
غم موجود هلا هذا احلد، كان معلوما لنا أن هذه الن فإنه لو.التوسط، أو انه ال يكون الربهان إال مبثل هذا التوسط

االتفاق، ولكن يف أكثر األمور يشكل علينا محل احلد كما يشكل علينا محل احملدود،  لكنا ال نشك يف أا موجود هلا
احلد قبل تأديتها إىل إنتاج  ننتفع بتوسط احلد، بل حنتاج إىل توسط أمور ال حمالة يتأدى بتوسطها إىل إنتاج وجود فال

فلست ترى برهانا قط وسط . أمورا غري احلدود للمحدود لكن تلك الوسائط تكون. عليها احملدوداجلملة اليت يدل 
أعين الذي أوسطه : ولو كان الربهان هو هذا فقط . منه محل احملدود على األصغر فيه حد حقيقي لألكرب مث أنتج

احلد األكرب خفي،  ظاهر، ووجود نفسما كنا جند برهانا على شيء إال على ما وجود حد الكرب لألصغر فيه  احلد،
 .وقلما جيري ذلك يف أمثلتهم وكذلك إن جعلوا الوسط حدا لألصغر،. وما أقل أمثال هذه األشياء

وباجلملة يعسر عليهم أن يدلّوا على . حبسب الظنون لفعلت ولو شئت أن أبني أن هذا ال يكون باحلقيقة وإمنا يكون
. فيجب إذن أن ننصف وال نغتر ذه األقاويل امللفقة. عم، مبتوسط أخصحمموله أ أنه كيف يربهن على مطلوب

 .إىل ترتيب التعليم األول ونرجع

لذات الشيء، فهي داخلة يف الربهان، ألنا بينا أن اليقني إمنا  وألن العلل الذاتية للماهية داخلة يف احلد ألا مقومة
 وإذا أعطينا يف احلد.  ما هو بعد الوجه الذي ذكرناه أوالعن مل هو حبث ما بوجه ما عن والبحث. يكون مبعرفتها

 .السبب الوسط حد احلد الكرب، وكان بين الوجود للموضوع، فقد برهنا إذ دللنا على

مل كان كسوف : مثاله أن يقال . حددنا وإذا أوردنا احلد األوسط الذي هو العلة الذاتية إيرادا يف قول الشيء فقد
. وكلما كان كذلك فإن القمر ينكسف. فاحتجب الضوء رض توسطت بينه وبني الشمسالقمر؟ فيقال ألن األ

ماهية كسوف القمر هو امنحاق ضوء القمر لتوسط األرض بينه وبني  ألن: واحلد األوسط هو ماهية الكسوف 
عددية،  ةوكذلك إذا قيل مل اتفقت هذه النغمة مع هذه النغمة؟ قيل ألن بينهما نسب. الشمس مفيد الضوء اعين

ألن اتفاق النغم ائتالف : الذي يف النغم  فهذا بعينه ماهية االتفاق. التفاوت فيها بالقوة أو بالفعل مثل أحد العددين
فاألوسط إذن داخل يف احلد هاهنا دخوله يف الربهان، والبحث . اهليئة صوتني عند احلس بسبب نسبة عددية ذه

فنكتسب  ا نشاهد هيئة انكساف القمر بتوسط األرض ولو مشاهدة حسيةأال ترى أنا لو كن. األوسط عن مل يطلب
وجدنا علة الكسوف؟ فكذلك إذا مل  إذ كنا: منه بالتجربة دون الربهان علما كليا لكان حبثنا حينئذ عن مل باطال 
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 .بالقياس جنده من ذلك الوجه فنحن إمنا نطلب إياه

 .لكفإذن املطلوب باللم النافع يف طلب ما وقع من ذ

طلب   وهو-برهانا فقد أعطينا حدا، وإن كان قد يتوهم فيما سلف من ذكر مشاركة طلب اللم  وليس إذا أعطينا
جهة واحدة، وأنا إذا   وطلب ما، وهو طلب احلد، أن الربهان واحلد قد يقومان على شيء واحد من-الربهان 

فهو إجيايب حملدود، وليس كل برهان يوجب  حدأوهلا أن كل : أعطينا برهانا أعطينا حدا، وليس كذلك من وجوه 
 .على مربهنه بل قد قد يسلب

 فليس إعطاء برهان املربهن إعطاء حد. حد فمحدوده كلى، وليس كل برهان كليا على مربهنه وأيضاً أن كل

 .احملدود

-  على ما أوضحنا مرارا-وأيضاً فإن الربهان يعطي للشيء عرضا ذاتيا  . ت املقومةواحلد يعطي من الذاتيا 

مثاله أن الربهان إمنا . يعطيه الربهان هو بعينه ما يعطيه احلد فليس إذن ما. والعرض الذايت غري داخل يف حد الشيء
املوضوع  وال يعطى الربهان البتة حد. وذلك املعىن خارج عن حد املثلث. زواياه مساوية لقائمتني يعطي أن املثلث

 .مول أو يسلبه عن شيءوال أيضاً حد احملمول، بل يوجب احمل
   

وجوده للموضوع أعطاك  استقريت مل جتد الربهان إذا أعطاك حمموال ذاتيا أو عرضيا فكان نفس ما يعطيك من وإذا
 .كونه ذاتيا أو عرضيا فضال عن كونه حدا

شيئا  نسلبوذلك ألنا إذا أعطينا حدا فلم نوجب شيئا على شيء، ومل : فقد أعطينا برهانا  وليس إذا أعطينا حدا
فليس نفس إعطاء احلد هو إعطاء  : عن شيء حبد أوسط، ومل نعلم حال احملدود يف املعىن الذي يطلب الربهان عليه

فإن املقدمات : احلد الربهان يف املادة، لكن ليس ذلك دائما  وإن كان يتفق يف كثري من املواضع أن يشارك. برهان
  تعطي حدودها وال تعطي- أعين احلدود احملدودة -ك املقدمات كلها عليها، وأجزاء تل الواجب قبوهلا ال برهان

. والتأليف منها بين بغري برهان. عليها بذلك برهانا عليها، فإا ال برهان عليها ألا بسائط والبسائط حتد وال يربهن

ان ملا كان على شيء ولو كان على كل شيء بره. مئونة إعطاء الربهان ولو كان أيضاً برهان مل يكف إعطاء احلد
 .بربهانه أن احلد شيء غري الربهان، وأنه ليس كل حمدود مربهنا حبده، وال كل مربهن حمدودا وأنت تعلم. برهان

 إذ - مبا هو غري احلد -يقتضيه ما هو غري احلد  وإذا كان احلد شيئا غري الربهان، فليس الذي يعطيه الربهان إال ما
 مبا هو - شيء غري الذي يفيده احلد - مبا هو برهان بالذات -يفيده الربهان  لك ماكما أن الربهان غري احلد، كذ

وكيف وهذا يوجب  .واحلد ال حيتاج إليه، بل يربهن: وإال لكان الربهان ال حيتاج إليه، بل جيد . بالذات حد
ن إال بالتصور التصديق ال يكو بالذات تصورا ساذجا فقط، وذلك يوجب بالذات تصديقا ساذجا فقط؟ أما أن

واحلد يقتضب . التصديق هو الذي من جهة الربهان  ال على أن ذلك التصور من جهة الربهان، بل-فمسلم 
واحلد يعطي األمور . تأليفا مسبوقا إىل الغرض، فيلزمه الغرض باالضطرار اقتضابا ويوضع وضعا، والربهان يؤلف

بنفسها  وتلك األمور بينة. ىن ويف االنعكاس عليه معاجوهر الشيء جمتمعة مساوية لذاته يف املع الداخلة يف
أجزاء حده بتأليف محل، بل بتأليف  واحلد ال يعطي احملدود. والربهان يعطي عوارض خارجة عن املاهية. للمحدود
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والربهان على الشيء أوال . برهانه ال بتأليف تقييد بل بتأليف محل والربهان يعطي املربهن أجزاء. تقييد واشتراط
حيمل على  وإن كان حد األعم. واحلد للشيء ال يكون لغريه وال يكون منه أول وثان. غريه ثانيا يكون برهانا على

 .على األخص وأما الربهان فقد ينقل إىل األخص ويكون برهانا. األخص، فليس على أنه لألخص

صار الربهان على متساوي الساقني يف احن والربهان حمصور مثل. فالربهان غري حمصور يف احلد وال احلد يف الربهان
 .والربهان مها خمتلفان ألنه ليس حيمل أحدمها على اآلخر بوجه بل احلد. كمية زواياه حتت الربهان على املثلث

  الفصل الثاين

 يف أن احلد ال يكتسب بربهان وال قسمة

 أصغر يف القياس، واحلد حدا وحبد أوسط على أن يكون احملدود حدا ونقول إن احلد ليس يكتسب أيضاً بربهان
 وملا كان األكرب فيه جيب أن يكون منعكسا على. مما يكتسب مل يكن بد من حد أوسط ولو كان ذلك. أكرب

: شيء من اخلواص  فاألوسط ال حمالة. األصغر، فيجب أن يكون على األوسط وأن يكون الوسط منعكسا عليهما

هذا املوضع من التعليم األول ملساواا  ويسمى مجيع هذا يف. حدإما خاصة مفردة أو فل مساو، وإما رسم وإما 
 ."خواص"

وأما اخلاصة والفصل فال . يصلح أيضاً أن يكون حدا أوسط بني الشيء وبني حده فأما ما هو أعم من الشيء فال
 هو، قلت كل ج ب وكل ب هو كذا وكذا من طريق ما"  أ114"أيضاً أن يكون حدا أوسط، فإنك إذا  يصلح

وكذا من طريق ما هو،  أي حمدود بكذا وكذا، وأنتجت أن كل ج فهو كذا وكذا من طريق ما هو، أي حمدود بكذا
كل ما " كل ب"وسواء عنيت بقولك . أيضاً لزم من ذلك أن يكون ما هو حد اخلاصة أو حد الفصل هو حد النوع

ما على سبيل الوجه األول فألنه أ. األمر غري مستقيم هو موصوف بب، أو عنيت كل ب من حيث هو ب، فإن
 إذ -أنواع خمتلفة، وحينئذ تكون األمور اليت من أنواع خمتلفة حدها واحدا  جيوز أن تكون اجلزئيات حتت ب من

حمدود  حمدودة باألكرب، ألن الوسط الذي هو نفس ب، وهو فصل أو خاصة أو غري ذلك، هو وحده تكون كلها
 .به
   

-  وذلك أن نعين أن كل ب من حيث هو ب هو كذا، وكذا يدل على ماهية- سبيل الوجه الثاين وأما على فإن  
منتجا لوجب أن يكون ما هو حد  ولو كان هذا القول. هذا القول مانع أن ينتج االقتران ويغري الوسط وجيعله آخر

انا يقاالن فإن اخلاصة والفصل وإن ك: هذا حمال  .ب من حيث هو ب هو حد ج، وهو غريه يف احلد وغري حده
فحدمها حد النوع : فإمنا حيمل ال من طريق أنه حد للنوع، أو حدمها واحد  على النوع وحيمل على النوع حدمها،

له، أو  وفرق بني أن يكون هذا الشيء موجودا للشيء وبني أن يكون حدا. طريق انه موجود للنوع  ولكن من-
. فحد فصله جزء من حده .له وحد طبيعة خاصته مفترقبل حد طبيعة النوع وحد طبيعة فص. يكون حدمها واحدا

 .وحد خاصته مأخوذ فيه حده بالقوة أو بالفعل
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 .أن يكون احلد األوسط خاصة أو فصال من هذا الوجه؛ وال رمسا أيضاً فإذن ليس ميكن

ختلو إما أن  الألنك : كاملعيد إن مثل هذا الوسط إما أال يفيد احلد، وإما أن تكون الكربى كاذبة  وأقول من رأس
أن كل إنسان حيوان ناطق مائت،  وتسكت، فحينئذ ينتج" كل ضحاك أو ناطق فهو حيوان ناطق مائت"تقول مثال 

على موضوع النتيجة ليس أخفى من مجله على احلد  وحينئذ يكون محل احلد. من غري زيادة بيان أن هذا حده
وقد بان . لضحاك حيوان ناطق مائت، ألنا نعلم أنه إنسانإمنا نعلم أن ا فإنا: األوسط، بل رمبا كان ذلك أوضح 

 الفصل أن محل حد النوع عليه جيب أن يكون أخفى من محله على النوع إن كنت تذكر أصوال لك من حال

اجلملة ماهيته، فتكون هذه  وإما أن تقول كا ضحاك أو ناطق فهو حمدود بأنه حيوان ناطق مائت، وان هذه. سلفت
أحدمها أن كل : يفهم على وجهني متضمنني فيه  "كل ناطق"أو " كل ضحاك"ألن معىن قولك : املقدمة كاذبة 

واآلخر، كل شيء يوضع للضحاك وكل شيء . جهة ما هو ناطق ضحاك من جهة ما هو ضحاك، أو كال ناطق من
مث . ناطقوكال الوجهني داخل يف قولنا كل ضحاك وكل . الضحاك أو ذات الناطق يوضع للناطق وليس هو ذات

ناطق،  ليس حدا للضحاك من جهة ما هو ضحاك وذات ضحاك، وال الناطق من جهة ما هو ناطق وذات هذا احلد
 . وهو اإلنسان-بل مما يعرض لذاته ضحاك ويتقوم بان حيمل عليه الناطق 

 .ما هو ضحاك أو ناطق فيحمل عليه هذا املعىن على أنه حد: ليس يصح أن يقال  فإذن

-  وهو أن يعين أن كل ما هو موضوع للضحاك وضعا حقيقيا، أو للناطق-لثاين الوجه ا وأما فهذا حده، ويعين  
بيان بالكربى، بل الكربى باحلقيقة تبني إذا كان  فإن كان هذا بينا مل حيتج إىل. بذلك اإلنسان ويشري إليه يف الذهن

 وإن مل نفعل شيئا من ذلك، مل تكن الكربى. أشرنا إىل كل واحد واحد، كذبنا وإن مل نشر إليه، بل. ذلك بينا

 .مسلمة

رمسا، بل إن كان والبد، فيجب أن  فقد بان أن احلد األوسط يف القياس املنتج للحد ال يكون خاصة وال فصال وال
يكون إال واحدا فذلك يظهر إذا عرفنا م احلد احلقيقي،  أما أن احلد احلقيقي للشيء الواحد ال. يكون حدا آخر

أحدمها من جهة احلمل واالنعكاس، والثاين من جهة استيفاء كل معىن : وجهني  أنه مساو لذات الشيء منوعرفنا 
احلد ال  ومعلوم أن مثل هذا. يف ماهيته حىت يساويه ويكون صورة معقولة مساوية لصورته املوجودة ذايت داخل

خارجة عن اشتمال احلد األول، ملا  اتيةولو كان له حد ثان يشتمل على صفات ذ. يكون للذات الواحدة إال واحدا
 .حقيقيا باجلملة كان األول حدا مساويا ملعىن ذات الشيء، وال حدا

   
وقفوا، وإن  كثريا ما مل يستقصوا هذا الشرط واقتصروا على جنس وفصول مميزة، حىت إذا حصل التمييز لكنهم

احلد قد جيوز أين يكون للشيء منه  فمثل هذا. يكانت هناك معان ذاتية أخرى حيتاج إليها حىت يتم احلد احلقيق
وأن النفس . رجلني مشاء، وأخرى بأن اإلنسان حيوان ناطق مائت مثال أن يحد اإلنسان تارة بأنه حيوان ذو: اثنان 

أشبه  وأيضاً شهوة حركة االنتقام، وما. وأن الغضب غليان دم القلب. مبدأ للحياة بذاا عدد حمرك بذاا، وأيضاً
إال أنه يعرض منه . قياسيا فإذا جعل واحد من هذين احلدين حدا أوسط واآلخر حدا أكرب، كان تأليفا ما. لكذ

والثاين أن هذا األوسط ال . حدا ناقصا وجزء حد تام أحدمها أن املكتسب باحلقيقة ال يكون حدا تاما، بل: شيئان 
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، واألكرب كذلك يف محله عليه؛ أو يكون احلمل يف محال اشترط فيه أنه حده خيلو من أن يكون محله على األصغر
حد احلد حد،  فإن قيل مثال إن أ حد لب، ب حد جل فأحد جل ألن. فقط، ومل يقل إنه حد ملا محل عليه أحدمها محال

ومقتضب اقتضابا من غري  وذلك ألن كون ب حدا جل موضوع وضعا. فقد خرج عن صواب التعريف من وجوه
وأما أال يكون ب فقد . املنازع أال يكون إال بقياس  التحديد بعد انكشاف اجلنس عند هذاوكان الشرط يف. قياس

وأما أن يكون التحديد ليس طريقه اإلنتاج بقياس، لكن ال جيوز أن يكون استبانة  .صح أوال أنه حد جل بقياس آخر
كل حدين حد،  يزال يكون بنيمعوال فيها على قياس، وإال الحتيج إىل حد ثالث يكون متوسطا، وكان ال  ذلك

بان أن ذلك  وقد. ، فإن هذا دور فيكون للشيء حدود بغري اية، إذ ال جيوز أن يكون احلد بني ب ، ج هو أ
 .مكتسبة، وهذا خالف ما يذهبون إليه ينتهي إىل أوساط ال أوساط هلا، فتكون حدودا غري

وأيضاً فإن . وسط، يكون قد اقتضب اقتضابا فقطاألكرب حدا لأل فقد بان أن أخذ األوسط حدا لألصغر، وأخذ
. الشيء حد الشيء أو حد حلده؟ وال يتبني أنه حد حلده أو يكون بينا أنه حد للشيء أنه هل هذا: الطلب واحد 

. هل أ حد جل أيضاً حنو آخر قد خرج فيه عن صواب التعريف، إذ وضع أن أ حد حلد ج، واملشكوك فيه أنه فهذا

لكن . يدرى هل حده حد جل أم ال وأما إذا مل يوضع ب حدا جل، فال. ع أن أ حد لب ، ب حد جلهذا إذا كان وض
 .واخلاصة حممول على النوع وليس حدا للنوع يقال إن حده حممول على ج، كما أن حد الفصل واجلنس

 جيب أن يكون هو فإنه ليس إذا علم أن أ موجود حلد ب،: أن أ حد لب  وال يفيد هذا القياس احلد إذا مل يوضع
 .الزم وحممول ذايت حدا فليس كل: حد ب 

حد جل، فيكون شيئا قد وضع وضعا من غري أن ينتجه  وإن قيل يف آخر األمر كاملستنبط من وجه هذا البيان، إن أ
كمن يقول إن النفس عدد : صادر على املطلوب األول وهو ال يشعر  على أن من وسط احلد للحد فقد. قياس

وليس .  مث يقول وكل ما هو عدد حمرك لذاته فهو استكمال جسم طبيعي آيل-هذا حدا   لو كان-ه حمرك لذات
والشيء : كأنه يقول  به أن يربهن على احلمل والوضع فقط، بل أن يربهن على أن األكرب حد لألصغر، فيكون يعين

وهذا الشيء هو . جسم طبيعي آيلاستكمال  الذي ماهيته وحقيقته وحده أنه عدد حمرك لذاته، حده وحقيقته أنه
حده أنه عدد حمرك لذاته، املعلوم بالفعل أنه النفس ال غري، الذي  فلو كان بينا أن الشيء الذي. نفس املطلوب حده

 .استكمال جلسم طبيعي، ملا كان يطلب هذا هو املطلوب، حده هو

يكون نفس األوسط وحقيقته، بل شيء غري حد لألصغر، ألن هناك ال  وليس هذا كما يكون عندما يكون األوسط
 .وأما احملدود فهو نفس الشيء الذي له احلد .آخر حيمل هو عليه

األمر يف احلقيقة إىل أن من يطلب متوسطا بني احلد واحملدود فهو يطلب  ويعود. فهكذا جيب أن يفهم هذا املوضع
وأشياء ليست هي  ا يكون املتوسط بني أموروإمن: بل ال متوسط . الشيء وبيم حقيقة ذاته، وهذا حمال متوسطا بني

 .حقائق تلك األمور إال بالعرض، على ما بينا يف موضع آخر
   

: الفن املتقدم  بل ال قياس بالقسمة على شيء كما أوضحنا يف. طريق القسمة ال يثبت أيضاً أن أ حد ج مث قيل إن

أن يكون كذا وإما أن يكون " ب  114" إما: لألنه ليس يوضع يف القسمة وجود شيء، بل إمنا يفصل فقط فيقا
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. بالضرورة، إال أن يصادر عليه ويوضع مسلما كأن مل يكن قياس كذا؛ وال يلزم من ذلك أن يوضع أحد األقسام

الدائر من وجه، وذلك ألنه إذا كان مشكال عندنا هل كل ج ل فأوضح موضح أن ذلك  وهذا يشبه االستقراء
اجلزئيات  ألن د ب، ب، ز ب، وهي: ، مث أخذ يبني أن كل أ ب بأن ينظر فيقول ألن كل ج أ ، كل أ ب كذلك

 إن ما حتت أ ليس د، ه ، ز -الضروري   إذا أراد أال يقبل إال-فيقول القائل . اليت يف رتبة ج، مث يقول فكل أ ب
فعسى ما مل يشاهد أو : ب، مل يلزم أن يكون كل أ ب " هو" أ  فقط بل ، ج أيضاً؛ فإن سلمت أن د، ه ، ز مما هو

 وهو د، ه ، ز وأن ج الذي تنازعنا فيه - وعد؛ فعسى إمنا الذي هو ب بعض األلف  مل يعد خالف ما شوهد
فقد صادرت على  وإن أخذت يف االستقراء أن ج أيضاً هو ب حىت مل يبق جزئي ل أ إال وقد محل عليه ب، .خمالف

 .حمال وهذا:  أن ج ب املطلوب وأخذت أن ج ب يف بيان أن أ ب لبيان

على املطلوب األول، فكذلك  وكما أن مثل هذا االستقراء ال يضع املطلوب وال يوجبه بالضرورة أو يصادر
القاسم بأن اإلنسان إما حيوان وإما غري حيوان بل  فإنه إذا قسم. وعلى هذا جيب أن يفهم هذا املوضع. التقسيم

واحليوان إما ماش وإما سابح وإما زاحف وإما طائر، فيضع مثال : ول مث يق جسم غري ذي نفس، مث يصغ أنه حيوان
أحدمها أنه ملا  : يقول فاإلنسان إذن حيوان ماش، كان أخل يف إنتاج احلد من هذه اجلملة بوجوه ثالثة أنه ماش، مث

 .وتسليما قسم مل يتعني له بالقسمة أحد الطرفني بل وضعه مصادرة

قد ميكن أن يصدق القول متفرقا ويكذب  أحدمها أنه: ذا قد يقع فيه اخللل من وجوه وه. والثاين أنه مجع متفرقا
والثالث . طبيعية واحدة بالذات، وهذان مذكوران يف باريرمينياس والثاين أنه ميكن أال جيتمع من متفرقات. جمتمعا

أن  فينظر فيه أي الفصول جيباجلمع ال على الترتيب احملمود الذي جيب أن يراعى يف احلد،  أنه قد ميكن أن يقع
إليها الوجه الثاين، وهو  فهذه ثالثة وجوه يتشعب.  وذلك إذا اجتمعت عدة فصول-يقدم وأيها جيب أن يؤخر 

 .اخلطأ يف مجع املتفرق

أي ما ينقسم : وقوع القسمة بالذاتيات وباألوليات يف القسمة على ما قد علمت  وهذه الوجوه الثالثة يؤمن عنها
 .تعرفه إال أنه مع ذلك ال يكون فيه قياس على احلد ملا. يء ألنه هو، ال ألجل شيء أخص منهالش إليه

فإنه ليس كل جمموع ذاتيات على  : والثالث من اإلخالل يف إنتاج احلد من هذه أنه مجع فقط ومل يدل على أنه حد
و يبعد أال يقع يف القسمة طفرة أو على أنه يعسر أ. زاد الصواب يف الترتيب حدا، فرمبا نقص شيء من الواجب أو

مثال بأن يدخل الضحاك أو عريض : اجلوهر، ألن القسمة قد يقع فيها مجيع ذلك  ختط للذاتيات إىل شيء خارج من
 .أو منتصب القامة فيها األظفار

م وإن تعدى القسمة إىل القياس بأن قس. القسمة وإن تكلف إبانة وقوع االحتراز عن هذا، فقد جاوز مقتضى
هو الباقي من األقسام، فجمع أجزاء احلدود وتعدى هذا القياس أيضاً  فاستثىن نقيض قسم أو أقسام وأنتج واحدا

 احملموالت مفردة جوهرية حىت حصل منها مساو للشيء فقال مجلة هذه احملموالت قول مفصل إىل قياس بأن مجع

إثبات احلد بقسمة  فما عمل شيئا حني حاول. فهذا حد: دال على املاهية مساو، وكل ما كان كذلك فهو حد 
 .وقياس معها

وإذا كان حصل ذاته يف الوهم . أجزاء احلد بينة بنفسها للمحدود أما القياس األول فألنه باحلقيقة ليس بقياس ألن
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أنه  فإن طن ظان. إىل حتديده، فإن أجزاء ذلك امل تكون بينة للمجمل فال حيتاج إىل بيان جممال وكانت احلاجة
فإن : األقسام أو مساو له يف اخلفاء  حيتاج إىل بيان، فليس بياا رفع سائر األقسام، فإن إثباا أبني من رفع سائر

واالستثناء حيتاج إىل أن يكون أبني من . انه ليس غري ناطق  من- إذا عرف ما الناطق -الناطق أبني لإلنسان 
 .أخفى منها النتيجة، ليس مثلها أو

   
لإلنسان، وطلبنا أن  وذلك ألن طلبنا أن احليوان الناطق املائت حد: القياس الثاين فلم يعمل أيضاً شيئا  وأما يف

فلو كنا نعرف . غري خمتلفني يف اخلفاء والوضوح احليوان الناطق املائت قول مفصل مساو لإلنسان دال على ماهيته،
بل إمنا . لى ماهيته، ملا كنا نطلب حد لإلنسان البتةمساو لإلنسان دال ع أن احليوان الناطق املائت قول مفصل

نسلم أنه قول  فإذن كما ال نسلم أن هذا حد لإلنسان، كذلك ال. القول املفصل الذي هو ذه احلال نطلب هذا
مصادرة من وجه على املطلوب األول  تسليم ما جيعل حدا، وأخذنا القول ذه احلال حدا أوسط هو. ذه احلال

القياس رمبا ال يكون يف مواضع أخرى مصادرة على  أعين أن توسيط حد الشيء حدا يف. ون الفعلبالقوة د
فإذا . وأما يف هذا املوضع، فالتفصيل هو املطلوب وهو اخلفي. من اإلمجال املطلوب األول إذا كان التفصيل أشهر

التوسيط   لكن ملا كانت قوة هذا.الشيء مصادرة على املطلوب األول، فهذا ليس مصادرة بالفعل ليس توسيط حد
 .األول بالقوة يف ذلك املوضع يف املوضع الذي حنن فيه كقوة توسيط احلد األكرب، فهو مصادرة على املطلوب

أمرا موجودا لإلنسان مساويا له بال قياس " احلي الناطق املائت" على أنه قد أخذ منه حد احلد بال واسطة، كما أخذ
  بان حد احلد للحد؟ مث هاهنا شيء آخر ، وهو أن صاحب الصناعة جيب أن يكون عندهأين فمن.  وهو املطلوب-

معرفة القياس الصحيح  قانون يف معرفة احلد الصحيح واحلد الغري الصحيح، كمل جيب أن يكون عنده قانون يف
 القول الذي نظمه ومع ذلك يربهن أنه قاس وأن وكما أنه ال جيب أن يكون القياس قياسا. والقياس الغري الصحيح

مع املناكدين املغالطني اجلاهلني بقوانني القياس، فكذلك احملدد جيب أن حيد  هو على القانون القياسي، وأنه منتج إال
 .القانون وال يستعمل فيه ذلك القانون بالفعل على ذلك

كذا وكذا فهو قياس، وال يقيس على أنه قاس بان يقول وكل قول من شأنه  وباجلملة كما أن القياس يقيس فقط
علم  بل جيب أن يكون قد. أن حيد فقط وال حيد احلد بان يقول كل قول هو كذا وكذا فهو حد كذلك احملدد جيب

 .ما القياس وما احلد أوال

على انه برهان ويكلف أن يدل على انه برهان بان له حد  وكما أن الذي ينكر أن كذا وكذا إذا ورد عليه شيء
سلمت أن هذا حد الربهان، أو أنه إن كان حد الربهان فهو موجود هلذا القول،  لو:  أن يقول الربهان، يكون له

الربهان؛  فإذا لست أسلم أن هذا برهان، فكيف أسلم أن هلذا القول حد: أن هذا القول برهان  لكنت أسلم
 وإن كان حد احلد فهو أو أنه إين لو سلمت أن هذا هو حد احلد،: كذلك حال من ينكر احلد فإن له أن يقول 

 .حد موجود هلذا الشيء، لكنت أسلم أنه حد، وأنه لذلك الشيء

الشيء غريب عن مائيته خارج عنها ال  وباجلملة فإن احلد على مائية الشيء والربهان على إنية الشيء للشيء، وإنية
 .بالربهان يبعد يف مثلها أن جيهل للشيء كما علمت فيطلب
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  الفصل الثالث

 حلد ال يقتنص أيضاً بالقسمة واالستقراءيف أن ا

  وتأكيد القول يف هذه األبواب ويف مناسبة بعض الرباهني مع احلدود

حد ضده، ألن  بعض الرباهني على احلدود وليس لقائل أن يقول إن حد الشيء مستنبط بالقياس الشرطي من وتنبيه
املنتظم، علمنا أن حد اخلري هو املر  ملشت الغريحده ضد حد ضده، فمثال إنا إذا علمنا أن حد الشر هو األمر ا

الشر أنه هو األمر املتشتت الغري املنتظم، فحد اخلري هو أنه املر امللتئم  إن كان حد: امللتئم املنتظم بان نقول هكذا 
أنه مل : أوهلا  : مث نستثىن، لكن حد الشر كذا، فإذن حد اخلري كذا، فإن اجلواب عن هذا على وجوه أربعة املنتظم،

غري قياس، فأشبه من وجه صاحب  ميكن هذا القياس أن يعطي حدا بقياس حىت اخذ حدا باقتضاب ووضع من
املطلوب بوجه ما مصادرة، ويضعه وضعا ويظن أنه بينه  القسمة وصاحب االستقراء، إذ كل واحد منهما يأخذ

 .أن يبني احلد بقياس فأخذ احلد بال قياسألنه طلب : صادر على نقيض مطلوبه  وإن كان هذا إمنا. بقياس ضروري

 -يفعل هذا  صاحب االستقراء كيف يعرض له أن"  أ115"عرفنا أن صاحب القسمة كيف يفعل هذا، وأن  وقد

 .فليتأمل من هناك
   

طالبناه بأن  فإذا. أنه عرض هلذا شيء آخر وهو أنه جعل القانون يف كسب احلد أن يوضع حد ضد احملدود والثاين
 على - احتاج أن يبينه ال حمالة - اخلري   وهو يف هذا املثال-  كيف حيد الضد اآلخر املبني به حد هذا الضد يبني

 .فمع أنه يصادر مع املطلوب األول فإنه يستعمل الدور. املثال الشر  حبد هلذا الضد، وهو يف هذا- حكم قانونه 

وكل بيان . احلقيقية ل هو مثله يف اجلهالة واملعرفةليس حد أحد الضدين أعرف من حد الضد اآلخر، ب والثالث أنه
 .ببيان مما ليس اعرف، وإن مل يكن دورا وال مصادرة، فليس

فكيف حيد ما ليس ضد، أو كيف حيد  والرابع أنا لنسامح ولنضع أن هذا اإلنسان قد حد ماله ضد ذا القانون ،
إنكم قد زيفتم اكتساب حد : د؟ ولقائل أن يقول له ض الضد املطلق، والضد املطلق الواقع على الطرفني ليس

فقد استعملتم هذا القانون من حيث " كتاب اجلدل"الكتاب هاهنا، وأما يف  الضد من حد الضد اآلخر يف هذا
على اإلثبات  ليس فيه" كتاب اجلدل"أحدمها أن : واجلواب عن هذا من وجهني . إثبات احلدود وإبطاهلا تكلمتم يف

وحنن ال مننع أن يكون . من الرأي املشهور قني، ولكن على الكائن إما من تسليم اخلصم ملقدمته، وإماواإلبطال احلقي
وال مننع أن . يلزمه، شاء أو أىب، أن يكون حد اآلخر ضد هذا احلد أحد حدي الضدين يتسلم من اخلصم، فحينئذ

 ضد اآلخر، يكون إمنا حد مبا هو أعرفبالقياس إىل املشهور وإىل الذائع أعرف من حد ال يكون حد أحد الضدين

اشتهر، مثل كثري من  يف املشهور، وال مبا هو حقيقي املعرفة عند العقل الصريح ورمبا كان خفيا بنفسه ولكن
الصريح، ولكن بالقياس إىل الشهرة هي بينة بنفسها أو  املقدمات اليت هي خفية يف نفسها بالقياس إىل العقل النظري

 .مقبولة
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جيب أن  هو احلد حبسب قانون الشهرة وال حبسب قانون احلقيقة، فال" كتاب اجلدل"املطلوب يف  أن احلدوالثاين 
 .يجرى يف األحكام احلقيقية جمرى احلدود احلقيقية

احملسوسة،  وقد تبني هذا لك من ان االستقراء احلقيقي هو من اجلزئيات. يصطاد باالستقراء ونقول أيضاً إن احلد ال
 .دود هلا على ما أوضحناوهذه ال ح

أنه حد فإن ذلك القول إما أن يؤخذ على أنه حد لكل واحد من األشخاص  والثاين أنه إن استقرئ منها قول على
وال ميكن  .للكلى، كما إذا وجد حكم يف اجلزئيات نقل إىل الكلى، أو على أنه حد لنوع األشخاص فينقل إىل انه

لو كان لكل واحد منها حد خيصه  أحدمها أنه: ، فإنه يعرض من ذلك حماالن أن يكون حدا لكل واحد من اجلزئيات
 .النوع كله، أو تنقل إليه حدود كثرية متخالفة لكان ال يشاركه فيه اآلخر، وكان ال ميكن أن ينقل إىل

ض اليت عسى أن لو كان، ملا كان من األمور الذاتية اليت تشارك فيها، بل بالعوار والثاين أن احلد اخلاص بكل واحد،
فقد بطل إذن  .والعوارض غري داخلة فيما هو الشيء". إيساغوجى"مجلة منها شخصا واحدا كما علم يف  ختص

وليس شيء من األشخاص يدل . األشخاص وبقى أنه إمنا يستقرئ على أنه حد لنوع. قسم واحد من هذا االستقراء
وذلك ألنه ال . فيكون االستقراء باطال: ال ويعرف احلد له نوعه أو بوجود معىن فيه على أنه حد لنوعه إال أن يعرف

كان هذا حد نوع هذا الشخص، وحد نوع هذا الشخص فهو حد نوع كل هذه األشخاص،  ملا: ميكن أن يقال 
 .قد عرف إذ عرف أنه حد لنوع الشخص األول ألن هذا

اء من اجلزئيات، فكيف ليت شعري نعمل، بالربهان وال بالقسمة وال باالستقر فإذ ليس طريق اكتساب احلد: قيل 
 ال جيوز أن -احلقيقي   وهو احلد-سبيل إىل أن يعرف باحلس ويشار إليه باإلصبع؟ مث معىن ما هو الشيء  فإنه ال

وأما حد فال، إال باشتراك . على معىن االسم يكون إال ملوجود الذات، واملعدوم الذات قد يكون له قول دال
 .االسم

   
. احلد احلقيقي احلد يبني بقياس فإما أن يعين به القول الذي حبسب االسم من حيث هو كذلك، أو يعين ومن ظن أن

يربهن املربهن على انه يعين ذا االسم معىن  فإنه ليس حيتاج أن يبني املبني أو: فإذا عىن شرح االسم فذلك حمال 
فال خيلو إما . ذلك يقتضي أن يشار فيه إىل موجودحيث هو حد حقيقي، ف وأن عىن به احلد احلقيقي من. هذا القول

يشري إىل  يشري البتة إىل وجود ذلك الشيء، وإمنا يعلم وجوده من وجه آخر، أو يكون احلد نفسه أن يكون احلد ال
 ال من - يكون هذا عرف احلد له أوال  فإن كان احلد ال يشري إىل وجوده، فقد علم وجوده أوال، فيلزم أن. وجوده
عرف ما الشيء الذي هو املوجود، وما يعين باسم الشيء  و حد حقيقي، بل من حيث هو شرح االسم حنيحيث ه

فإن كان وجوده بينا بنفسه تكون صريورة شرح ! معىن امسه كيف يفهم وجوده فما مل يفهم. الذي هو موجود
شرح امسه  ا يبني وجوده جبعلبينا بنفسه وإن كان غري بني فيكون الربهان الذي يبني وجوده، كم االسم حدا له

موجود ال من جهة أن ذلك  حدا له، فيكون الذي كان من قبل شرح اسم قد صار اآلن حدا، ملا صح أن الشيء
حده بالعرض، وهذا النحو ال مينع وقوعه يف  برهان على حده بالذات، بل هو برهان على وجوده بالذات، وعلى

 .احلدود وال فيه خالف



 583                    ابن سينا- املنطق

حيث هو حد   احلد نفسه هو املشري إىل الوجود حىت يكون إعطاء احلد ملا ليس بني الوجود منإعطاء وأما إن كان
وجوده معا من حيث حد، هذا  حقيقي بني الوجود بيان أن األمر موجود، فيكون من حد الشيء، فقد قاس على

فليس الوجود .  ليس منها-  كما علمت-احملدود، واملوجود  فإن احلد إمنا يبىن على أمور داخلة يف ماهية: حمال 
 ألن: بل الربهان يعطيه . الزم، واحلد ال يعطيه ألنه يعطي األجناس والفصول فقط جنسا وال فصال بل هو حممول

وجود جمهول الوجود  فإن الربهان املعطى للوجود يعطي. الربهان هو معطى الالزمان اليت ليست داخلة يف احلد
الربهان يطلب ما هو داخل يف احلد ألن ذلك  فال. ذه لوازم خارجة عن املاهيةوه. مطلقا، أو جمهول وجوده للشيء

ولذلك كان أهل العلوم كلها . الربهان ألن ذلك خارج عن جوهر الشيء بني نفسه، وال احلد يعطي ما هو مطلوب
الرباهني  ن مأخذاألمرين ومييزون مآخذ إعطاء احلدود بابا، ويقتضبون احلدود اقتضابا، ومييزو يضربون سورا بني

يقدموا على ذكر وجوده شيئا بل مل يبينوا أن  وإذا أعطوا حد املثلث يف اهلندسة مل. بابا آخر، ويؤلفون الرباهني تأليفا
برهنوا أن املثلث موجود بالشكل األول من كتام يف االسطقسات صار  فلما. هذا حد باحلقيقة أو تفهيم لالسم

 .د ابتداء التعليم حدا باحلقيقةتفهيما لالسم عن حينئذ ما كان

 وكذلك القول املعرف ملاهية االسم الذي ليس حبد وهو. احلقيقي مباين ملأخذ القياس فما أظهر ما بان أن مأخذ احلد

خياصم كما ال ينازع يف  وهذا ال ميكن أن ينازع فيه أو. وذلك ألن معناه أن هذا االسم أعين به كذا وكذا. أظهر
 .وبني األمرين فرة. وخياصم ذه الذات حدها كذا وكذا فيمكن أن ينازع فيهوأما أن ه. االسم

على تلك اجلملة، والقول يدل على تفصيل ما يدل عليه  ولو كان كل قول يطابقه اسم مطابقة يكون هلا االسم يدل
 متن أو تعجب أو فما من لفظ مركب بلفظ استفهام أو خرب أو دعاء أو. وكالمنا حدودا االسم حدا، لكان خماطباتنا

بل تكون  .فيكون مجيع ذلك حدودا. أو أمر أو ي أو غري ذلك، إال وميكن أن يوضع اسم مفرد بدله ترج
باسم واحد مفرد، كما مسى البلد  القصيدة الطويلة مثل شعر أومريوس املسمى بأيلياس حدا ألنه ال ميكن أن تسمى

 .تفصيل مجلته مث يكون حده. والقرية مع كثرة أجزائه باسم واحد

فإنه ال قياس على ما . داللتهما على شيء واحد بعينه فبني إذن أن القياس ال يثبت حدا، واحلد ال يكون قياسا، وال
 .يدخل فيما هو

إىل إثبات احلد  وال سبيل. بسيطة أو مركبة، وحكمه حكم القياس والربهان" هلية"أيضاً إمنا هو إلثبات  واالستقراء
 .به

    : فإنا نقول وأما اآلن. كن أن يربهن على احلد فقد بيناهأما أنه ال مي

نطلب ملَ الشيء إال  ونقول كما أنا ال. يتفق أن يكون لبعض الرباهني منفعة يف حدس بعض احلدود وبالعكس إنه قد
نا الشيء مث معرفة هل الشيء قد حتصل ل بعد أن نضع هل الشيء، كذلك ال نعرف ما الشيء إال بعد أن نعرف هل

لوجود النتيجة، بل علة للزوم النتيجة، أو يكون عارضا غريبا  على سبيل العرض بأن ال يكون احلد األوسط علة
فهذا الطريق هو الطريق . وذلك إذا عرفنا الشيء من قياس حبد أوسط هو سبب وجوده : الزما وقد حتصل بالذات

. هو ويف اقتناء احلد  ال ينفعنا البتة يف اكتساب مااألول" ب 115"والطريق . يؤدي إىل معرفة باهلل حقيقية الذي

العلة اليت هي ذاتية له، فال يبعد أن يكون ما يفهمنا  وأما هذا الطريق فإنه ملا كان يدل فيه على علة وجود الشيء
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 ف علىفمثل هذا كما أنه مع التوقي. أن يتنبه مع مراعاة الشرائط املذكورة على حدة من وجوده شيئا زائدا ال يبعد

وخصوصا وقد سلف منا البيان أن  .اهللية يشري إىل ملية اهللية، فكذلك مع التوقيف على اهللية يشري إىل مائية اهللية
قاس على أن القمر ينكسف فقال إن القمر قد يقع قبالة  ومثال هذا أن من. للمية اهللية ومائية اهللية مشاركة

ف، أو قال ما جيري جمرى هذا الكالم، فإن كسوف القمر يثبت كذلك انكس الشمس وراء ستر األرض، وإذا وقع
وخصوصا  . يثبت به- وهو زوال ضوئه بستر اآلرض -وأيضاً انه ما كسوفه . مل ينكسف يثبت به وأيضاً أنه. به

لك فإذا مجعت ت. العلل الفاعلة له إذا استقصى هذا البيان حىت صري إىل العلة القريبة اليت هي الصورة للكسوف بعد
قولنا أن القمر ميكن أن يقع قبالة الشمس املفيدة إياه الضوء على  األوساط كلها مع احلد األكرب كان حدا تاما، مثل

كذلك فإن األرض تستر عنه ضوء الشمس، وكل شيء يكون كذا فإنه ال يضئ ، بعد أن كان  القطر؛ وكل ما وقع
إىل  أخذت هذه األوساط وابتدئ من أقرافإذا . وكل ما كان كذلك فهو منكسف، فالقمر منكسف يضئ

: حدا للكسوف تاما   ومجعت هذه بالعكس من ترتيبها، كان- وهو أنه ال يضئ بعد أن كان يضئ -املنكسف 

األرض عنه ضوء الشمس لوقوعه من  وذلك ألن حد كسوف القمر هو أن ال يضئ القمر بعد أن كان يضئ لستر
وذلك . من هذا الربهان التام على الكسوف األول ام للكسوف، واكتسبفهذا هو احلد الت. الشمس على القطر

 .ناقص األول حد ناقص أخذ من برهان

ملن تقدم فعرف حد الكسوف، فال  كأن هذا الربهان ال يصح وال يقوم إال: وعسى املشكك يعترض يف هذا فيقول 
ويعرف معرفة بقوة قريبة من الفعل يكون معرفة بالفعل،  إن الشيء يعرف: فنقول . يكون الربهان قد أفاد احلد
عليه  وأما احلد فال يربهن. فالربهان يدل على احلد على سبيل التنبيه عن الغفلة. تنبيه عنها غفلة وحيتاج فيها إىل

حلظ ذهنه هذه األجزاء، فلم  فإذا مسع هذا. فكأن هذا قد يعرف أن القمر يصيبه كذا من الشمس فغفل عنه. البتة
 .يسر له االنتقال إىل ترتيب احلديلبث أن يت

القمر قد ال يقع له ظل  مل يكن الربهان مؤلفا بالعلل، بل كان قياسا من العوارض واللوازم، فقيل مثال إن وأما إذا
ينكسف، فليس يصطاد من مثل هذا حد، بل جيب أن  يف االستقبال، وإذا مل يقع له ظل فهو منكسف، فالقمر قد

 .عند قوم فالستر، وعند قوم انقالب القمر، وعند قوم طُفوءه بعد اشتعاله ا العلة احلقيقيةأم. يعطى العلة بعينها
   

ميكن أن  قال قائل إن السحاب قد تطفأ فيه النار، وإذا طفئت فيه النار حدث صوت الرعد، فإنه وكذلك إن
حد باحلقيقة له إال الوجه الذي  وأما كل شيء ال علة له، فال برهان عليه وال.يستخرج من هذا الربهان حد الرعد

 كما يظن - مث ال جيب من كالمنا يف هذا الفصل أن يظن  .جيب أن يتأمل ويتذكر من فصل علمناه يف أول الكتاب
فإنه يدا على احلد، فإن املعلم األول مل يضمن هذا، بل ضمن أنه قد يكون من   أن كل برهان بعلة-بعض الناس 
األوسط نوعا  فإنه إذا كان احلد: وال لو ضمنه كان حقا . ال على أن كله كذلكما يدل على احلد،  هذا الصنف

األكرب جمردا، ومع ذلك مل يستنبط منه  للحد األكرب كان القياس برهانا ومأخوذا من علة النتيجة وحدها، ال للحد
اته لألكرب حيث يكون الشيء الذي هو األوسط علة بذ فيشبه أن يكون هذا. وقد فرغنا حنن عن ذلك. حد

وأما الظن املستحكم لقزم أن الرباهني إمنا هي حدود وسطى هي علل منعكسة  .منعكسة عليه، وعلة للنتيجة معا
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املعلم األول  وإمنا غرهم قلة العناية والنظر، وفصل من كالم. الكربى، بل وعلى الصغرى، فأمر باطل على احلدود
تكون أخص من املعلوالت يف كثري من  ب، ونبني أن العلل قدمل يستقصوه حق االستقصاء، وسنصري إليه عن قري

إن املعلم األول دل على ان الرباهني ذوات : هو غرضنا فنقول  األشياء وال تنعك عليها، إال أنا نشتغل هاهنا مبا
 لتنبيها على احلدود، وذلك يف االشياء اليت هي عارضة لشيء ويف شيء لعلة من جنس العل العلل تعطي بوجه ما
 .املأخوذة يف احلدود

 ومن جنسه - يف شيء، أو عارض أول بال علة  ألنه عارض: وأما ما ال علة له يف وجود ذاته مطلقا، أو لشيء 
ومع ذلك فقد يكتسب هلا . بل هليتها واضحة. قياس يعطى هلية البتة  فإنه قد يصدق به من غري- مبادئ العلوم 

 .حد

وجوه، بل يوضع  لوم وضعا، مثل الوحدة يف علم العدد، فال يقاس بالربهان علىمن املعاين يوضع يف الع وأيضاً كثري
 .التعليم، ولكن ذلك ال يتعذر حتديده وضعا، ورمبا أقنع فيه بكالم جديل أو استقراء إقناعا غريبا ليس من شرط

نص من حده الربهان على الربهان، بل كثريا ما حيد الشيء أوال فيقت فإذن ليس كل حد إمنا يتوقع فيه أن يصار إليه
الرعد  حدود الربهان الذاتية واحلدود اليت فيها شيء علة وشيء آخر معلول، مثل قولنا إن عوارضه، وخصوصا من

 هو -  ال أحدمها وحده -وجمموعهما  وطفوء النار علة والصوت معلول،. صوت حيدث يف الغمام لطفوء النار فيه
للصوت، والصوت معلول له، فالصوت علة للرعد علة سبيل العلل   علة فاعلةفإنه وإن كان طفوء النار: احلد التام 

 وإذا كان احلد باجلملة صورية. علة صورية للمحدود؛ وإن كان بعض جزائه علة لبعض واحلد جبملته. الصورية

زء هو جزء هو علة وج وإمنا يكون الربهان مفيدا للحد إذا كان فيه. للمحدود فكل جزء منه هو علة ال حمالة
 .معلول على حنو ما قلنا

  الفصل الرابع

 يف مشاركة أجزاء احلد

  وأجزاء بعض الرباهني، وكيفية احلال يف توسيط احلدود وتوسيط أصناف العلل

الناقص وما احلد الناقص الذي هو مبدأ  ومما ينفعنا يف املقاصد اليت إياها نعزو، أن نعرف ما احلد التام وما احلد
ومن مجيع ذلك ما الذي هو حد حقيقي حبسب الذات، وما الذي  د الناقص الذي هو نتيجة برهان،برهان، وما احل

 .ومجيع هذه ينحصر يف أربعة أقسام .هو حد جمازي حبسب االسم

ويفهم املعىن الذي هو مقود بالذات يف ذلك االسم، ال بالعرض، وال  بوجه ما ملا هو قول يشرح االسم" حد"فيقال 
 على سبب وجود، اللهم إال أن يتفق أن يكون معىن االسم موجودا معروف الوجود، فيكون  واليدل على وجود

ذات؛ وإن كان ال  وذلك ألنه من جهة ما هو شرح االسم ليس. فيه حينئذ داللة ما بالعرض على سبب الوجود
معىن االسم وتضمن للشك يف وجود  فإن أخذ يف االبتداء على انه شرح اسم. يكون حد ذات إال وهو شرح اسم
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: للعلة، مثل ذكر حد املثلث قبل ثبوت وجود املثلث  بيان سبب معىن االسم لو كان موجودا، فهو بالعرض معط

ومع أنه يؤخذ شرح اسم، . أنه شرح اسم، وال يدري من أمره هل هو موجود املعىن فإنه إمنا يورد وتؤخذ أوال على
موجودا كانت  فيكون مثل هذا يعطي أسبابا ملا لو كان. ع الثالثةأن يعطى أسباب املثلث وهي األضال البد من

. إىل ذلك اإلنسان حدا ومعطيا للعلة فإذا اتفق أن صح عند إنسان أنه موجود انقلب ذلك بالقياس. أسبابه هذه

-  من جهة ما هو شرح اسم-وإعطاؤه للعلة   .بالعرض 
   

احتاد أجزائه شيئا   االسم إذا مل يوافق معىن الوجود، كانوهذا احلد املقول حبسب. داللته على الوجود وكذلك
وذلك ألن القول إمنا يكون واحدا : وجه آخر  فإذا كان حبسب الذات كان احتاد أجزائه معتربا من. معتربا من وجه

 باألربطة اجلامعة كما مضى منا ذكره فيما سلف مثل قصيدة أو كتاب إما ألنه متصل األجزاء: على أحد وجهني 

 واحلد الذي يكون حبسب. أجزاءه تصري شيئا واحدا يف النفس يدل على شيء واحد يف الوجود وإما ألن. فما دونه

باألربطة، إال أن يؤخذ بالقياس إىل   احتادا- ما دام ليس مطابقا ملوجود واحد -االسم فيشبه أن يكون احتاد أجزائه 
فكأنه غري مستمر يف مجيع احلدود اليت هي مبعىن شروح . ومق وإىل هذا القسم والوجه ذهب. خيال واحد يف النفس

وله خيال  املعىن حماال ال خيال له يف النفس البتة، فكيف يكون خياله وجدانيا؟ وإن كان حماال فإنه إذا كان. االسم
ان هذا فإن ك. ختيلنا إنسانا يطري يف النفس ذو أجزاء ال جتتمع يف الطبع، فكيف يكون ذلك اخليال واحدا؟ مثل

املعاين العقلية واخلياالت الصحيحة "  أ116"اليت ا تكون  اخليال واحدا، فعساه أن يكون واحدا جبهة غري اجلهة
 على وجوه كثرية، وحنن ال نذهب إىل هذا املعىن يف قولنا معىن واحد وشيء واحد، بل يقال" الواحد"فإن . واحدة

 .نشري إىل احتاد طبيعي جوهري

باحلقيقة ألنه اخليال أو ملعىن أو ملوجود واحد باحلقيقة   الكائن حبسب الذات فهو متحد األجزاءهذا، وأما احلد
 .يقال عليه احلد وهذا وجه مما. بوحدة طبيعية

. بعينه يف الربهان حدا أوسط فيكون مبدأ للربهان بوجه آخر ملا يعطي علة وجود معىن احملدود ويؤخذ" حد"ويقال 

- ضم إليه كمالهوإذا أُخذ هذا احلد و أعين :  ووضع احملدود، اجتمع فيه ثالثة أشياء -وهو إضافته إىل املعلول  
ينعكس بعضها على  وهذه األشياء الثالثة. وحدا يعطي العلة، وكماله يف إعطاء العلة وهو ذكر املعلول احملدود،

وكمال احلد هو معلول احلد الذي متساويان،  ألن احملدود واحلد: بعض، وإال ملا كان حمدود وحد وكمال للحد 
وهذه األمور الثالثة موضوعة ألن يكون منها . أيضاً مساو لألولني يوجد عنه فقط، ويوجد جلميع احملدود، وهو

 .احلد ملوضوع ما بقياسني برهان ينتج كمال

وضوع للمحدود ليكن الغيم هو امل: مثال هذا . احلد إال أن األمر يف وضع حدود الربهان بالعكس من وضع أجزاء
إن : وليكن كماله هو حدوث صوت، فنقول . العلة هو طفوء النار يف الغيم الثالثة، وليكن هذا احلد الذي هو

 طفئت فيها نار، وكل رطوبة طفئت فيها نار حيدث فيها صوت، فالغيم حيدث فيه صوت، وكل الغيم رطوبة قد

أجزاء برهانني مرتني أصغر  د صارت هذه األمور الثالثةفق. صوت حيدث يف الغيم فهو رعد، فالغيم حيدث فيه رعد
. أول مذكور من هذه الثالثة، مث حدوث الصوت فكان طفوء النار. حدودمها موضوع األمور الثالثة وهو الغيم
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 -واحملدود . األول وطفوء النار ال يثبت، بل هو مبدأ برهان ال نتيجة وكان حدوث الصوت يثبت يف نتيجة الربهان

 .آخر مذكور من هذه الثالثة يف الربهان الثاين ومذكور يف النتيجة الثانية  هو-الرعد وهو 

الغمام، مث طفوء  رددت هذه احلدود إىل تأليف حدي عكس فذكرت أول شيء الرعد، مث الصوت احلادث يف فإذا
 كان مبدأ الربهان فصار فقد انقلب ما. فيه فقلت إن الرعد صوت حادث يف الغمام لطفوء النار: النار يف الغمام 

. وصار احملدود الذي كان حمموال آخر األمر موضوعا للجميع. مبدأ احلد آخر احلد، وما كان نتيجة للربهان فصار

فإذا . الربهان قولنا يف حد الغضب إنه شهوة االنتقام؛ ونظري كماله غليان دم القلب، وهو نتيجة ونظري هذا احلد
فالن يشتهي االنتقام، وكل : برهنت قلت  وإذا. ردفته بالعلة وهو شهوة االنتقامحددت قدمت غليان دم القلب وأ

واجلنس دائما مع احلد الذي هو . االنتقام وأخرت غليان دم القلب فقدمت شهوة. من اشتهى االنتقام على دم قلبه
 .الربهان نتيجة

والذي هو مبدأ الربهان يكون من الصورة،  وقد ظن قوم أن احلد الذي هو نتيجة الربهان يكون ال حمالة من املادة،
للكسوف هو علة صورية للكسوف، وأن امنحاق الضوء علة  وحسبوا أن توسط األرض الذي هو املبدأ الفاعل

 .بل تكون العلل املتوسطة ومبادئ الربهان من كل نوع. الكسوف، وليس كذلك مادية، وكأا من جهة مادة
   

الربهان قسما من  م اتمع من احلد الذي هو مبدأ الربهان واحلد الذي هو نتيجةاألول جيعل احلد التا واملعلم
املتعلم، وهو باحلقيقة قسم خارج مما ذكر، وهو  األقسام، ويترك احلد الذي هو مبدأ الربهان اقتصارا على فهم

بل إمنا جنعل الرابع حد أمور ال . كما أشرنا إليه يف مواضع وسنشري إليه بعد قليل الرابع يف احلقيقة بعد احلد التام،
هناك شيء هو  هلا، وذوات ال أسباب لوجودها بوجه، وليس يف حدها التام شيء هو علة ومعلول، فال يكون علل

 .مبدأ برهان وشيء آخر هو نتيجة برهان

 عن هو نتيجة برهان، ولكن جيوز أن يكون مبدأ برهان ألمور عارضة خارجة وال كل مبدأ برهان يؤدي إىل حد
 .احلد

 - يثبت وجود الشيء   ألنه باحلقيقة ليس حدا لشيء حىت-مل يعتد بالقسم الشارح السم ال وجود ملعناه حدا  فإذا

وال بأس بأن جتعل . االسم إال أنه قد صار حدا بقيت احلدود احلقيقية ثالثة، فإن نتيجة الربهان هو من قبيل داللة
سم وقد صارت حدودا، اللهم إال أن يشترط يف هذه أا ال تكون أيضاً اال حدود األشياء البسيطة من قبيل داللة

اليت تركيبها  وحىت لألشياء. خمصوصة داللة االسم وتركيب املعاين، وجتعل داللة االسم أعم من ذلك إال ألشياء
باحلقيقة نوعا حتت ذلك، فال تكون  وكيف كان فإنه يكون قسما أو. بالعرض كاألبيض واألنف األفطس وحنو ذلك

 .القسمة األوىل إليها

 .من شانه أن يدخل يف الربهان ويناسبه فقد عرفت أن من احلدود ما

األكرب لألصغر، فيجعل ذلك الشيء حدا أوسط ويكون القياس من  وإذا كان وجود األكرب لشيء أعرف من وجود
 لألصغر فتوسط حد احلد األصغر األكرب عارضا ذاتيا يظهر حلد األصغر أكثر من ظهوره وإذا كان. الشكل األول

وحفظنا احلد  وإن كان سلب حد احلد األكرب عن األصغر أظهر من سلب األكرب،. سبيل الشكل األول على
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سلب حد األكرب عن حد األصغر أظهر  وإذا كان. حمموال، بينا ذلك بالشكل الثاين ال غري، إال أن حنّرف الصورة
 .غري، إال أن حنرف الصورة لشكل األول المن سلبه عن احلد األصغر، بينا ذلك با

ولألول غناء، وأنه ليس وإن كان األول أوىل وأفضل فال غناء  وذا نستبني أن للشكل الثاين يف االستعمال غناء
 .خاص للثاين

   
 أن أبوح لك بالصدق، فسواء عندي طلب الشيء للشيء وطلبه حلده التام، وكذلك طلب الشيء وإن شئت

موجود للشيء فهو  وكأن من يأخذ أن كذا موجود حلد الشيء ويريد أن يبني أنه.  حده التام لهللشيء وطلب
وضع حده، وال محل الشيء إال محل  فليس وضع الشيء إال: وكذلك الوجه اآلخر . مصادر على املطلوب األول

 حيضرهم معناه، وإذا ذكر إذا ذكر هلم األصغر وحده مل ولكن أمثال هذا إمنا تكون قياسات على قوم بله. حده
 ألن -األكرب، فهموا باألوسط األصغر وتصوروه مث قبلوا محل األكرب عليه  األوسط وكان حدا لألصغر، مث ذكر

صدق  يف التصديق، بل ألن املوضوع مل يكن مفهوما، فكيف كان حيكم حبمل شيء عليه؟ فلما فُهم األوسط توسط
وكذلك إن كان احلد . فبالعرض يقع يف التصور بالذات، وأما يف التصديقفيكون الوسط إمنا . ما جيب تصديقه له

: كل حبده، ملا احتيج إىل أن يوسط احلد حدا أوسط  فإنه لو كان املوضوع مفهوما واحملمول مفهوما،: للمحمول 

فغن . فع توسيط احلدفإنه يكون بينا على احملدود، وإن مل يكن على احلد بينا مل ين فإنه إن كان احلمل بينا على احلد
فال يكون  أحدمها، وليكن األصغر مثال، مفهوما، ال من حيث حده، ووسط حده وهو ال يشعر أنه حد، كان

اإلنسان ال من حده، بل من أنه  االنتفاع بتوسيط احلد من حيث هو حد أيضاً، بل يكون ذلك مثل حال من يتصور
وإمنا وسط ليربهن . التمييز على احليوان الناطق ظاهرا جد محلضحاك منتصب القامة، مث يوسط احليوان الناطق، في

فإن كان املربهن عليه جيعل لفظ اإلنسان موضوعا لكونه ضحاكا منتصب . القامة وجوده على الضحاك املنتصب
 حينئذ احليوان فيكون حده ال احليوان الناطق، فيكون قد جعل اإلنسان امسا لغري احليوان الناطق، فصار القامة،

فإنك إذا مسيت الشيء من . غري هذا املكان الناطق الزما ورمسا للضحاك املنتصب القامة، ال حدا له كما عرفت يف
. هذا االسم حده أنه ضحاك منتصب القامة وال مناقشة يف األمساء حيث ما هو ضحاك منتصب القامة إنسانا، كان

 حاك املنتصب القامة بإزاء االسم، بل ملعىن هو الحقوأما إن مل جيعل الض. حدا لألصغر فهاهنا ال يكون األوسط

ناطق، فال يكون هذا  لشيء آخر ليس يتعرض له فإن علم منه أنه ضحاك منتصب القامة وكان جمهوال له أنه حيوان
وإن كان ظاهرا أن هذه الذات . فتلزم النتيجة معلوما أنه حممول عليه حىت يعلم أن األوسط حممول على األصغر

 مائيته؛ وإذا مل يكن جمهوال مائيته عاد إىل الوجه األول فكان الطلب لإلنسان وان الناطق فلم يكن جمهوالهي احلي

فيكون أوال مل يتوسط احلد من  وإن كان معلوما أنه موجود لتلك الذات وجمهوال أنه حده،. واحليوان الناطق واحدا
وذلك ألنه جيوز أن يكون .  ما نعين حنن باإلنسانالذات ؛ وثانيا أنه ال يكون معىن بتلك"ب 116"حيث هو حد 

 وإما إذا عرف محل معىن احلد. يعين به، ولكنه يغفل أو يعجز عن التحديد وال يتنبه له العاين يعين باالسم ما جيب أن

 على أنه حد ومل يجره وإذا وضع االسم ووضع احلد ومل يأخذه. عليه ووجوده له وفصل بني حديه، مل جيهل أنه حد

ويكون مراده باالسم ال ذلك احلد، بل شيئا ما  ذلك ارى، فليس عن غفلة ما يذهب عن حتديده، بل عن قصد،
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عليه لكان معناه غري هذا احلد، أو يكون ذلك اإلنسان خالعا للصواب ال  آخر مما يتصوره أو يغفل عنه، لو نبه
 .وكذلك الكالم يف جانب األكرب .يلتفت إليه

- اهني احلقيقية كلها، واحلدودوملا كانت الرب  إمنا تتم بالعلل فواجب أن نعرف كم العلل -بعضها وأكثرها  
واآلخر الشيء أو األشياء اليت حتتاج . أحدها الصورة للشيء يف حقيقة وجوده يف نفسه : إن العلل أربعة: فنقول 

 وهو -مبدأ احلركة  والثالث. املادةتكون أوال موجودة قابلة لصورة وجوده إذا محلتها بالفعل حصل هو، وهو  أن
- والرابع الشيء الذي ألجله جيمع بني مادة الكائن وصورته. الفاعل وكلها تصلح أن توضع حدودا . وهو التمام 
مثال إذا قلنا الزاوية الواقعة يف نصف الدائرة مساوية . بينهما وذلك ألن علة لشيء يف شيء فهي واسطة. وسطى

كان كل  ني حتدثان من خطيهما والقطر، ومها معادلتان لقائمة، حىت إن كان اخلطان متساوينياللت موع الزاويتني
معادلتني، فهي قائمة، فزاوية  منهما نصف قائمة، وكل زاوية مساوية لنصفي قائمة أو نصف قائمتني، أو لزاويتني

 .ا علة كالصورة للقائمةجمموعه قائمة، وهذ نصف الدائرة قائمة، فيكون احلد األوسط هو املعادلة ملا
   

بل . ملعادلتني لقائمة يسامح يف أمثال هذه األمثلة، وال يقال بل إن كوا قائمة هي العلة لكوا مساوية وجيب أن
واألظهر من هذا هو الربهان . األوسط علة صورية فهذا مثال وضع فيه احلد. جيب أال يراعى يف األمثلة التحقيق

 .قليدسعلى الشكل الرابع من أو

بلد كذا، فيقال هلم إمنا  إن أهل أثينة ملَ حاربوا أهل: توضع العلة الفاعلة مثل قوهلم يف جواب سؤال السائل  وقد
 .السبب الفاعل الذي هو مبدأ احلركة فقد أعطى هذا اجلواب. حاربوا ألن أولئك كبسوا أهل أثينة

فالن يطلب أن يصح، ومن يطلب : فكأنه يقول . لكي يصحميشي فيقال  وقد توضع العلة التمامية فيقال إن فالنا ملَ
ملَ  وكذلك. وكذلك يقال ملَ كان البيت؟ فيقال ليحفظ األثاث. فاحلد األوسط هو من الغاية .أن يصح ميش للرياضة

 .كله هو الغاية والعلة يف هذا. جيب أن ميشى بعد العشاء؟ فيقال لئال يطفو الغذاء فيفسد اهلضم

مركب من متضادات وهذه العلل اليت تصلح أن  ع واملادة، فيقال ملَ ميوت اإلنسان؟ فيقال ألنهوقد يعطى املوضو
 .حدود الشيء على النحو املذكور جتعل حدودا وسطى، فهي تصلح أن تتخذ منها

  الفصل اخلامس

 يف تفصيل دخول أصناف العلل يف احلدود والرباهني

  ربهانليتم الوقوف به على مشاركة ما بني احلد وال

 منها ما هي بعيدة مثل توقي سوء اهلضم يف جواب طلب ملَ ميشى؟ وذلك من الغاية؛ والشدة جيب أن يعلم أن العلل

احليوان؟ وذلك باملبدأ  يف جواب طلب ملَ فالن؟ وذلك من املبدأ الفاعل؛ وتضاد األركان يف جواب طلب ملَ ميوت
 .وذلك باملبدأ الصوري ة كذا قائمة،العنصري؛ وقيام خط على خط يف جواب طلب كون زاوي
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بغاية املشي، والعفونة يف اجلواب مببدأ احلمى الفاعلي،  ومنها قريبة توقى احتقان اخللط واستيالء الربد يف اجلواب
يف األخالط يف اجلواب باملبدأ العنصري للموت، والقيام على خط عن زاويتني  واستيالء اليابس على الرطب

 .ب الصوري لكون زاوية كذا قائمةيف اجلوا متساويتني

أم الذي فكالثقل الدام احلائط وهو من باب املبدأ الفاعلي، . بالعرض ومن العلل ما هو بالذات ومنها ما هو
إلثبات  الشبح، وهو من باب املبدأ العنصري، مثل كون الزاويتني متساويتني يف اجلنبني مبدأ وكالصقالة لعكس

الطعام، وهو من باب املبدأ  اب املبدأ الصوري، وكالصحةٌ ثبات أنه ميشي قبلكون اخلط عمودا، وهو من ب
 .التمامي

احلائط يف إعطاء املبدأ الفاعلى؛ وكاحلديدية لعكس الشبح يف إعطاء املبدأ  وأما اليت بالعرض فكزوال الدعامة الدام
لكون اخلط  للخط املقوم عليه قائمة؛ومثل كون الزاوية الواقعة على اخلط القائم من اخلط املوازي  العنصري؛

 .يف إثبات املبدأ التمامي: على كرت   يف إعطاء املبدأ الصوري؛ وكالكالل للمشي قبل الطعام أو العثور-عمودا 

وكون العلة بالفعل هو سبب لكون . يكون بالقوة وقد يكون بالفعل واعلم أيضاً أن كل واحد من هذه األسباب قد
 إذا كان بالقوة فليس كونه بالقوة سببا لنفس كون املعلول بالقوة، بل ذلك للمعلول من ااملعلول بالفعل، وأم

 .نفسه

 .وقد يكون كليا وقد يكون السبب خاصا وقد يكون عاما، وقد يكون جزئيا بإزاء املعلول اجلزئي،

لصورة مع املعلول يف فا. املعلول ال حمالة واعلم أن وجود الغاية ووجود الصورة يلزم من كل واحد منهما وجود
وأما املادة ففي كثري من األمور الطبيعية يلومها . ووكالمها أقدم بالعلية .الزمان، والغاية قد تكون بعده يف الزمان

كثريا من األمور  فإن: والضرورة ال متنع الغاية . بالضرورة ويوجد بوجودها املعلول والغاية ال حمالة الصورة
األسنان الطواحني عريضة، إذا حصلت بتمام  الغاية معا، مثل أن املادة اليت خلقت منهاالطبيعية يكون بالضرورة و

فإن خلقة عرضها لتمام وغاية، وهو طحن الطعام، كما أن خلقة حدة  ومع ذلك. االستعداد يلزمها الصورة ضرورة
السراج  ذا سئل فقيل ملَ ينفذ ضوءواملثل الذي ضربه املعلم األول هلذا أنه إ. وهو قطع الطعام األنياب لتمام وغاية،

العنصرية فيقال للُطف األجزاء،  يف ااري اليت هي أوسع، إن كان ينفذ؟ فيمكن أن جياب من جانب الضرورة
وكذلك إذا سئل فقيل مل حيدث الصوت يف . نتعثر فيه ونزلق وميكن أن جياب من جانب العلة التمامية فيقال لئال

لضرورة االنطفاء، وجياب تارة فيقال لتهديد أصحاب اهلاوية على ما يقوله فيثاغورس  السحاب؟ فيجاب تارة فيقال
 .وليست هذه الضرورة ضرورة قسر بل ضرورة طبع. أمثاله يف
   

حبركة من علة  من املواد ال يلزم عند حصول االستعداد أن حيصل التمام، ألن متام تلك املادة حيصل ويف كثري
األمور الصناعية، فإا ال يلزم فيها  كذلك يف. زمان ويف آخره ما ينتهي إىل الصورةحمركة، وكل حركة تقع يف 

فإن . العنصر يف كل موضع ال ينساق إىل الصورة إال بعلة فاعلة وجود الصورة أيضاً لوجود العنصر وحده؛ ألن
 العلة طبيعية وموجودة يفوإن كانت . ومن خارج، فرمبا وردت على العنصر ورمبا مل ترد كانت العلة فاعلة غريبة

عنها فعلها إذا حدث  جوهر الشيء، وكانت مما يفعل بالتسخري وبالذات ألا قوة طبيعية، مل ميكن أال يصدر



 591                    ابن سينا- املنطق

 .االستعداد التام والقته

مبدأ حركة ما ليس جيب من وضعه مع وضع القابل وضع املعلول، ومنها ما جيب  واعلم أن من قبيل العلة اليت هي
والقوى  .فإن مجيع القوى الطبيعية إذا القت املنفعلة وجب الفعل. وضع القابل وضع املعلول من وضعه مع

وهذه العلل، . املنفعلة فعل وانفعال الصناعية واإلرادية والشوقية وما أشبه ذلك، ليس جيب من اجتماعها مع القوة
 .باالتفاق وإن كان خيالطها ضرورة، فهي بفعل الغاية ال

 من حيث هي يف األعيان -رمبا كانت  لكن الغاية.  وضع املعلول بالفعل فقد وضعت األسباب كلهاواعلم إنه كلما
 .الفراش  موجودة بالقوة كاالضطجاع مع وجود-

بشروط مقارنة، أو كان بعيدا، فتأديته وحده  واعلم أن السبب إذا مل يكن سببا بذاته ومطلقا، ولكن إمنا يصري سببا
سبب، ويكون قد بقي للم مكان حىت يبلغ الغاية يف ذكر الشروط ويصري  ، ال تكون تأديةيف جواب ملَ كان الشيء

 .وحىت يبلغ السبب القريب ا لذاته سببا،

أن تكون علال، فقد يقترن ا اشتراط فيوجب أن تكون  واعلم أن كثريا من العلل اليت وجود ذواا ال يكفيها يف
فإن ذلك ليس دائما ولكن إذا اتفق أن انفعل األفيون : كون قوة األفيون مربدة مثل  العلة بالقوة فيها علة بالفعل،

 .احلرارة الغريزية اليت لإلنسان من

 .إذا أعطى العلة القريبة اخلاصة اليت بالذات وبالفعل فبين من هذا أن الربهان إمنا يكون برهانا تاما

 علة املاهية، فيوردها بتمامها ال حيل منها شيئا إن كانتعلى مثل هذه العلل فيما له  واحلد التام هو الذي يشتمل

للمحدود يف املعاكسة، بل  فإنه قد قلنا فما سلف إن الغرض يف التحديد ليس التمييز بالذاتيات املساوية. ذاتية
.  عليهالذاتية للمحدود إال وقد تضمنه احلد واشتمل" أ 117"واملساوية له يف املعىن حىت ال يكون شيء من املعاين 

على التمييز فما دلّ على ماهيته، ألن ماهيته ليست ببعض مقوماته وبعض ذاتياته،  فإن أخل بشيء من ذلك اقتصارا
والغرض من  .باجتماع مجيع معانية الذاتية فمن عرف بعضها ومل يعرف البعض فما عرف ذاته بالتمام بل هو

لشيء واحد حدان، كما ال يكون  وهلذا السبب ال يكون. التحديد يف النفس صورة موازية ملاهية الشيء بكماهلا
إضافته إىل مجيع العلل ذاتية، وجب أن تؤخذ كلها يف  فإذا كان كذلك، وكان يف احملدودات ما. لشيء واحد ذاتان

ألن هذه العلل علل لشيء ال حمالة، : تكون يف حيز فصوله ال يف حيز جنسه  إال أن هذه العلل جيب أن. حده
للذات  فتكون أمثال هذه العلل احملصلة. الشيء يقتضي وجودها، وا يتحقق ويتحصل ويتخصص ووجود ذلك

ويكون ذلك األمر  .فيما له وجود حمصل خمصص، ووجود منتشر غري خمصص، خمصصة ألمر حىت جتعله حمصال
طفوء النار فالصوت جنس، ومن  : كقولك صوت من طفوء النار. فذلك األمر جنسي والعلل فصلية. خمصصا ا

 .فصل،إن كان كل رعد هكذا

يف  املساوية ألخرى: من العلل املختلفة، فأنت حتد الزاوية القائمة بالصورة فقط فتقول  أما أمثلة احلدود املتحدة
وحتد اخلامت بالغاية . الصفراء محى تئوب غبا لعفونة: وحتد محى الغب بالفاعل فتقول . جنب خطها على مستقيم

ورمبا مجعت اجلميع يف واحد . تقعري يف األنف: باملوضوع فتقول  وحتد الفطوسة.  حلقة يلبسها إصبعاخلامت: فتقول 
صناعية أو سالح صناعي من حديد مطاول معرض حمدد األطراف ليقطع به أعضاء احليوان  إن السيف آلة: فقلت 
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 .القتال عند

حديد فصل من املوضوع،  رك، وقولك منفقولك اآللة والسالح جنس، وقولك الصناعي فصل من املبدأ احمل
 .احليوان فصل من الغاية وقولك مطاول ومعرض حمدد فصل من الصورة، وقولك ليقطع به أعضاء

   
أنه إمنا  إن احلد يعرف جوهر الشيء وذاته، فكيف تؤخذ فيه األسباب اخلارجة عنه؟ فاجلواب: يقول  ولقائل أن

وإن كان من . ذاتية له يف جوهره تعلق بتلك األسباب، وإضافته إليهاألن جوهره م: يؤخذ يف حد الشيء أسبابه 
 .يعرف ما هذا حال جوهره أو تذكر أسبابه األسباب اخلارجة عن الشيء ما هو هكذا، فال ميكن أن

ويتم من جهة . من جهة ماهيته يتم بأجزاء قوامه، ما ليس خارجا منه بل جيب أن نقول احلق ونعلم أن حد الشيء
وجوده،  حىت تتصور ماهيته كما هو موجود ويتحقق بذلك ما يتقدم ماهيته يف الوجود، فيتم به بسائر العللإنيته 

 .فيقع لتلك املاهية حصول به

 وإن كان البد هلا من لزوم نوع من -معترب هلا ما يلزمها من الوجود  فأما إذا أريد النظر إىل نفس املاهية غري
- الوجود إياها  .يراد ما يقومها من حيث هي ماهيةكفى يف حدها إ 

 املفارقة نسبتها إىل اللواحق والعوارض اخلاصة واملشتركة، فتلك يتأخر وجودها بالذات وليس نسبة املاهية إىل العلل

 ال من حيث ذواا، -تحد  فكثري من األشياء. وأما العلل فإن وجودها متقدم على وجود املاهية. عن وجود املاهية
فرمبا كان ذلك الالحق والنسبة . النسب ا عرض من األعراض والحق من اللواحق ونسبة منبل من حيث هل

ورمبا كان ذلك يتضمن الفاعل . كاللبس يف حد اخلامت ويف حد املالءة يتضمن الغاية فلم ميكن إال أن تذكر الغاية،
 . عن حرارةليس امسا لتفرق أجزاء الشيء وتسودها كيف كان، بل أن يكون كاالحتراق، فإنه

هي من مجلة  ما بال القوي ال تحد إال بأفعاهلا وهي أمور خارجة عنها وليست أسبابا هلا بل: يقول  مث لقائل أن
اسم القوى على وجه رسم،  اللواحق هلا، فهل ذلك حد أو رسم؟ فاجلواب أن ذلك قد ميكن أن يؤخذ يف شرح

جمرد نسبة هلا إىل أمور خارجة تتبعها كيف  العرف علىفإنه إذا دل يف القول : وميكن أن يؤخذ على وجه حد 
: القوة وذاا أن تكون حبيث يصدر عنها فعل كذا أوال، كان حدا  وإذا دل على أن جوهر تلك. كانت، كان رمسا

 جوهر الشيء وذاته، وال ذات للقوة إال اليت من شأا أن يصدر عنها فعلها من حيث هي ألن احلد يقتضي تعريف

والصناعات واألخالق  وأيضا إذا كانت القوة يصدر عنها فعل أوال وبالذات مثل التمييز يف املعقوالت. كذلك
ألن الذي عن قوة واحدة لذاا فعل واحد مثل  : للقوة الناطقة، وأفعال وأحوال تتبعها ألمور تقترن ا لذاا

 إىل مثل الفعل األول الذي على الوجه فإن نسبتها: واملالحة وغري ذلك  االستعداد للضحك واخلجل والبكاء
الفعل الثاين،  يدخل يف حدها؛ ونسبتها إىل مثل الفعل األول الذي ليس على الوجه املذكور، أو إىل مثل املذكور مما

 .ال يدخل يف حدها بل يف رمسها

لنسبة إليها تدخل يف ليست القوة عليها أوال، بل على الصناعة املطلقة، فإن ا وأيضاً فإن جزئيات الصناعات اليت
فلهذا : بالذات وال ميكن أن يقال إن جوهر الشيء هو حبيث يلزمه تلك األمور، ألن الواحد يلزمه واحد .الرسم

جوهره قوة الضحك، فصال له داخال يف حده؟  ليس لقائل أن يقول لنا، فلم ال جتعلون كون اإلنسان حبيث يلزمه يف
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وصورته الناطقة يلزمها قوة الضحك بذاا أوال ال بالعرض، بل يقترن  انفنقول ألن هذا كذب، فليس جوهر اإلنس
منها أو فعله  وليس االستعداد لواحد. فيتبعه قوة ضحك، وأيضاً قوة بكاء، وأيضاً قوة خجل وغري ذلك ا مزاج ما

 .أوليا لذات القوة الناطقة

: والصورة منها فقد حتمل يف حال .  الدائرةاحملدود مثل النقطة يف واعلم أن العلل أجزاء للحد وال حتمل على

 .أُخذت مه املادة، وال تحمل إذا أخذت جمردة كالنطق ال الناطق وذلك أا حتمل إذا
   

النفسانية، كانت  إذا كان مبدأ فاعل وموضوع وصورة يف األمور الطبيعية واألمور الصناعية واألمور واعلم أنه
فهناك مبدأ غائي على النحو الذي ينتهي  ب أن يكون حيث هناك مبدأ صوريوليس جي. هناك غاية ألجلها الفعل

فيجب أن يقبل أا ليست لغاية ما على هذه الصفة؛ بل إن . اهلندسية إليه احلركة، كما ليس جيب ذلك يف املعاين
أن يكون   فال جيبوأما إذا كان السبب الفاعل إتفاقيا، والسبب املادي إتفاقيا،. فعلى جهة أخرى كانت هناك غاية

مبادئ لتلك الغاية بالعرض ال  وذلك ألا وإن تأدت إىل غاية ما كانت: ذلك ألجل شيء بالذات بل بالعرض 
وهذا هو البحث واالتفاق، مثل أن إنسانا ميشي لطلب  : بالذات، فيكون هلا إذن غايات ال بالذات بل بالعرض

 لوجود الكرت، ولكن بالعرض ال بالذات، والعثور على الكرت هاهنا سبب من وجه فاملشي. غرميه فيعثر على كرت
 .األكثر إمنا الذاتية ما هي على الدوام أو. وجه للمشي، ولكن بالعرض ال بالذات غاية من

االتفاق، فال يؤخذ يف حد ورسم وال  فينبغي أن يتجنب من األسباب ما كان بالعرض، ومن الغايات ما كان من
 .برهان

فيجب أن يؤخذ يف الربهان على أن كذا كان، ما كان من العلل قد . كانت ول مما قد كان، فعلته قدوإذا كان املعل
العلل يريد  وملا هو يف احلال كذا، ما كان من العلل يف احلال؛ والذي يريد أن يكون، ما كان من كان فيما مضى؛

بعض العلل مما يوجد ذاتا وليس بعد علة  انفأما إذا ك. وهذه يف األشياء اليت عللها تكون علال بالفعل. أن يكون
وكذلك . وال يوضع أمثال ذلك حدودا وسطى، بل حدودا كربى. عليه بالفعل، فال ميكن أن يربهن به، بل يستدل

 ليس إذا كان ذات األب موجودا وجب أن يكون االبن موجودا؛ وليس إذا كانت النطفة مثل أنه: يف الكائنات 

بل . موجودا جلنني موجودا؛ وليس إذا كان احلائط موجودا، وجب أن يكون السقفموجودة، وجب أن يكون ا
فيقال : عليها على سبيل االستدالل   بل معلوالا- ال هي على معلوالا -فهاهنا جيب أن يؤخذ . األمور بالعك

أن يكون، كان، فاحلائط قد كان، وإن السقف يريد  إن السقف موجود فاحلائط موجود به؛ وإن السقف قد
وباجلملة هذا يكون يف الفاعل واملادة، فإما يتقدمان على . واالبن وكذلك يف األب. فاحلائط يريد أن يكون

وإذا كانتا علتني بالقوة  .الزمان بالذات كثريا، ألما قد يكونان علتني بالفعل، وقد يكونان علتني بالقوة املعلول يف
 .أكرب املعلول حداووضعا يف حدود وسطى، مل جيب أن يكون 

املبادئ وال يتصل ا الثواين؟ مث  ولك يف هذا موضع تعجب، وهو أن الكون كيف يتصل إذا كان جيوز أن توجد
من تألفها " ب 117"كون املعلول يف آن، واآلنات ال يحدث  كيف ميكن أن تتصل ومبدأ كون العلة يف آن ومبدأ

فإن  تلو وحدة واحدة، بل بني كل آنني زمان فيه آنات بالقوة بال اية؟يتلو أن آنا كما ت زمان، وال أيضاً ميكن أن
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فما كانت علل ومعلوالت  أريد أن يوصل الزمان بالكون، وجب أن يكون بني كل معلول وعلة وسائط بغري اية،
كون معلوالت ونربهن عليها يف العلم الطبيعي، أال ت فواجب من هذه األشياء اليت نقبلها هاهنا قبوال،. متوالية

بكون، فعسى أن يقال إن اتصال الكون إمنا هو من جهة أخرى، وهو أن احلركة  الكون متصلة بعللها اتصال كون
كان كون يف آن،  فإذا. الفاعلة للزمان تصل املبادئ الطبيعية بالثواين الطبيعية بتوسيط احلركة بينهما املستديرة

 .سيتعلم يف احلقيقة يف العلوم دون املنطق وهذا. ما بينهما زماناندفع باحلركة إىل كون آخر يف آن آخر يصل 

إنه قد : للجنس وكان برهان بعلة، فبأي علة يكون ذلك الربهان؟ فنقول  ومما جيب أن ينظر فيه إذا وسط النوع
مث  ،وذلك ألن املعلول هو النتيجة. علة مادية ألنه يكون موضوعا لألكرب، وهذا غري مستقيم يظن أنه يكون من

. الغلط لالشتراك يف اسم املوضوع وإمنا يقع هذا. النتيجة ليست موجودة فيه، وذو العلة املادية موجود يف مادته

فإن طبيعة اجلنس تزاد يف الطبائع ألجل النوع، : لألجناس  ولكنه إما أن يكون علة غائية ألن األنواع كماالت
د األكرب؛ أو علة فاعلة ألنه مؤثرا أثرا يف شيء وموجب شيئا وهذا بالقياس إىل احل وعند النوع يستكمل الوجود،

 .إىل النتيجة وهذا بالقياس. موضوع، وهو مباين الذات ملا أوجبه، ومثل هذا هو أشبه بالعلة الفاعلية يف
   

ملادية يف العلل ا مثال ذلك. األمور الطبيعية ليس ترتيب عللها ومعلوالا على االستقامة بل على الدور وكثري من
فإذن العلة األوىل البتالهلا من املطر هو  .أن األرض ابتلت من املطر فبخرت فحدث غيم فمطرت فابتلت من املطر

مبتلة من املطر، وكل طني مبتلة من املطر فإا تبتل من املطر، كان برهانا  فإن قيل إن األرض طني. ابتالهلا من املطر
مل األرض املبتلة  ألنه يقال: ن بني حده األوسط واألكرب وسائط ومطالب للم دوره صادقا البد منه، إال أ دائرا ومع

خبرت ابتلت من املطر؟ قيل ألنه حيدث من ذلك  مث يسأل مرة، ومل إذا. من املطر تبتل من املطر؟ فيجاب ألا تبخر
فكل . يرتل قطرامن املطر؟ فيجاب ألن السحاب يربد ويتكاثف و ومل عند حدوث السحاب تبتل: فيسأل . سحاب

 ولكن ليس العلة واملعلول فيها واحدة. ومعلول، وأخذه حدا أوسط برهان ودليل معا واحد من هذه األمور علة

فأما نوع االبتالل . املطر فليس االبتالل الذي كان عنه املطر هو االبتالل الذي كان عن ذلك: بالذات بل بالنوع 
 .الذي كان عنه السحاب سحاب هو البخاروكذلك ليس البخار الذي كان عن ال. فواحد

دائرا، وإذا اعتربت الشخص مل يكن الربهان دائرا والربهان  وعلى هذا القياس فإذا اعتربت نوع املعىن كان الربهان
فليس هناك . فإذن ليس الذي يبني به هو بعينه الذي يبني. على شيء متعني من النوع هاهنا ليس على النوع، بل

 .ر وإن أوهم دوراالتحقيق دو عند

فاألمور الضرورية ال يلبس من حاهلا أن الواجب يف . ألمور أكثرية هذا وقد قلنا إن الربهان إما ألمور ضرورية وإما
أن كل ذكر  مثل: فأما األمر األكثر فاحلد األوسط يف برهانه يكون علة أكثرية . العلة الضرورية براهينها أن توسط

كذلك فإنه ينبت له على األكثر  ا يتحلل عنه ويكثف جلدة ذقنه، وكل من يكونمن الناس ففي األكثر يغلظ م
 .أكثرية، ألن وجود األمر أكثري فقد أعطى هذا الربهان علة لوجود األمر، ولكن. حلية

  الفصل السادس
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 يف اإلشارة إىل أن اكتساب احلد هو بطريق التركيب

انه  سبب ذكر العلل ألمر بيان مشاركة احلد والربهان حىت نشري إىلوقعنا إليه من التطويل ب نقول إمنا وقعنا إىل ما
فيجب اآلن أن نبني . احلد وال القسمة تكسب. وقد حققنا أنه ال برهان على احلد بوجه. كيف يستخرج منه احلد

 .كيف ميكن أن يكتسب احلد

نوعا  ان احملدود جنسا أو كان احملدود سواء ك-واألمور اليت ال تنقسم من مجلة احملدود  نقول إنا نعمد إىل الذوات
األول، مثال عن اجلوهر أو الكم   فنأخذ األمور الذاتية احملمولة عليها، اليت هي أعم منها وليس خترج من جنسها-

فنأخذ من مجيع ذلك ما هو داخل يف ماهيتها . للفرد وسائر ذلك؛ أو اجلنس األقرب مثال جنس يكون كالعدد
مساو للمحدود يف االنعكاس، وإن كان كل واحد أكرب منه يف العموم، ومساو  ل منها شيءوجنمعها مجعا حىت حيص

 .للمحدود يف املعىن حىت ال يبقى شيء من املقومات ليست مضمنة فيه أيضاً
   

مقول على الكل،  أن حند النوع وال نتجاوز منه إىل حتديد اجلنس، أخذنا كل حممول مقوم ملاهيته ضروري فإن أردنا
احملموالت الكلية، بل أخذنا مجيع ذلك وأخذنا ما  وإن أردنا أن نتجاوزه إىل حتديد اجلنس، مل نقتصر على. وىل معاوأ

فإنا إذا أسقطنا من حد النوع ما هو أخص . وجدنا فقد متكنا من حتديد اجلنس فإذا. هو أوىل له وما ليس أوليا له
 وهو -عن جنسها  ألنه خارج" املوجود"أن حند الثالثية فال نأخذ إذا أردنا : مثاله . به، بقى حد اجلنس احملموالت

وحدها، أخذنا يف احلد كل ما هو أوىل من  فإن كنا نريد أن حندها.  بل نأخذ ما نأخذ ما يالئم جنسها-العدد 
ألن " العدد"فنأخذ : فإن اجلنس والفصل أوىل للنوع : اخلصوص  وقد علمت أن األولية ال توجب. الذاتيات

أحدمها : مجيعا  له معنيان فنأخذه باملعنيني" األول"و". األول"ألن الثالثية فرد، ونأخذ " الفرد" لثالثية عدد، ونأخذا
من جهة أنه ال " أول"فخمسة . يعده عدد أن يكون العدد غري مركب من عددين البتة، واآلخر أن يكون العدد ال

وأما الثالثة . وذلك ألنه مركب من ثالثة واثنني: ددين ع من جهة أنه مل يتركب من" أوال"يعده عدد، وليس 
 .حممول أول عليه وعلى مخسة وسبعة" الفرد"فالعدد حممول أول عليه وعلى غريه، و .من اجلهتني مجيعا" فأول"

فتكون . حيمل عليه إال هذه "أول"زال يوجد حممول مقوم ملاهيته . حممول عليه وعلى غريه وهو االثنان" األول"و
 .املعاكسة ويف املاهية معا أعين يف: تها مساوية للثالثة من الوجهني مجيعا مجل

ليس نوعا من العدد بل هو من األعراض الالزمة ألنواع العدد،  وجيب أال يناقش يف األمثلة، وال يقال لنا إن الفرد
 .املناقشة يف األمثلة ال فائدة فيها الذاتية هلا، فإن

إذ ال يقال على جنسه وال يقال على شيء غري : للثالثية أمر ظاهر  اة هذا القولونعود من رأس فنقول إن مساو
 .خيتص جبنسه، وهو آخر ما ينقسم احملمول عليها، فيتأدى إىل جوهره الثالثية مما هو

ته املأخوذ يف ماهي مها احملمول العام املأخوذ يف ماهية الشيء، واملوضوع: من اجلنس هاهنا أمران  مث جيب أن يفهم
صفات اجلزئيات النوعية، ال ما هو أولية له  فإذا أريد أن حيد اجلنس الذي هو احملمول، فيجب أن يلتقط من. معا

وهذا . يف حد اجلنس، بل إمنا يدخالن يف حد ما ليس جنسا وفصال فيكون ذلك جنسا وفصال وال يكونان داخلني
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 : فإن من هذه السبيل ال يصار إىل حتديد اجلنس. اطقاإلنسان فنأخذ يف حده احليوان الن مثل أن نكون قد حددنا

احلد، وغري الناطق من  مثال إذا حذفت الناطق من هذا: ألنك إذا حذفت اخلواص حلد نوع نوع، بقى اسم اجلنس 
فيجب . الباقي اسم اجلنس، واسم اجلنس ليس حبد له فحينئذ يكون. حد ما ليس بإنسان من احليوان، بقى احليوان

فحينئذ خيرج لك حد . عليه داخلة يف ماهيته، كانت أولية أو غري أولية له مجيع احملموالت اليت حتملأن تطلب 
اخلط املستقيم  وأما كيف خيرج ذلك فقد جعل مثال هذا يف التعليم األول أن يؤخذ. جنسه معا بسهولة النوع وحد

كل خط خبط إما على االستقامة وإما  تصالفإن ا. وخط الدائرة وخط القطع املنحين وخط الزاوية، مثال القائمة
اخلط املستقيم يوجد له أنه طول بال عرض، والنقط اليت تفرض  فيكون. على االحنناء واالستدارة وإما على زاوية

 والقوس طول بال عرض، وميكن أن توجد فيه نقطة كل اخلطوط. على حماذاا كلها إيامها فيه تقع بني نقطيت طرفيه

بسطح وفيه نقطة بالفعل  واملتحدب على زاوية طول بال عرض حييط.  خترج إليها منه تكون متساويةاملستقيمة اليت
 وهو أنه طول -مشتركا وكان حدا للجنس  يتصل عليها جزأه ، فإذا حذف خاصة كل واحدة من هذه بقى ما بقى

 .بال عرض
   

لوازم املركبات تستنبط  صة بتلك املقولة أوال، فإنفارجع إىل املقولة اليت تقال عليه وانظر يف لوازمه اخلا مث قيل
. إن كان الشيء كاخلط قلت كم طول بال عرض فأما بعض املفسرين فيقول إن معناه. من لوازم البسائط"  أ118"

إن معىن هذا : وكذلك مث إن املترجم يقول . مبا هو مشف بالفعل وإن كان كيفا كاللون قلن كيف خيرق املشف
يف  طول ما بال عرض، ويف لغة اليونانيني ال يستعملون لفظة ما الدالة على االنتشار إال غة العربأنك تقول يف ل

فإذا أرادوا أن يقولوا سطح ما،  .اسم املقولة العالية" ما"وأما يف األشياء األخرى فيستعملون بدل لفظة . اجلوهر
وإن كان .  هذا الباب ألم أرباب تلم اللغةمنازعني يف وهؤالء غري. قالوا كم سطح، أو لون ما قالوا كيف لون

حتديد اخلط بعد أن بان أنه طول بال عرض، إىل أن يقال ما معناه طول ما بال عرض  لقائل أن يقول ما احلاجة يف
للمركب إن كان  ومع ذلك فما احلاجة إىل ذكر اللوازم واستنباطها من البسائط. حيتاج أن يراجع اجلنس؟ حىت

أنه جيب أن تؤخذ الفصول كلها  ه ذلك القائل؟بل عسى أن يكون معىن كالم املعلم األول هوالغرض ما يقول
أن حتذف خواص األنواع القسيمة فيه، فيبقى حد جنس،  الداخلة يف اجلنس األعلى إىل احلدود، وترتب حىت ميكن

 ويؤخذ ما يبقى حدا ملا مقامسه حتت جنس فوقهما، وحيذف غري املشترك بينهما مث يركب ذلك اجلنس مع جنس هو
هي الفصول  ويكون معىن هذه اللوازم. وكذلك حىت ينتهي إىل أعلى األجناس الذي ليس له باحلقيقة حد .فوقه

العالية، فإنه سيشري إىل هذا املعىن بعد،  املقسمة ملا فوق الذي يلزمه بالتقابل، أو بالفصول العالية اليت لألجناس
وميكن أن يكون عىن باللوازم العوارض الذاتية، وأشار ذا إىل أن احلد  .ا البابويذكر أن القسمة معونة يف هذ

تركيب  وجيب إذا أريد. إىل الربهان، وأن ذلك بأن يطلب لوازم أجزائه حىت األجناس العالية كيف يتوصل به
يف بعض مقوما له، بعضه مضمنا  احلدود من األنواع إىل األجناس أن يؤخذ من احملموالت املقومة للشيء ما ليس

مثاله إذا أخذ اإلنسان . عزل إىل وقت احلاجة إليه فإن وجد شيء يتضمن أشياء منها، حذف أو. وإن كان مالزما
منه تركيب احلد، وأخذ له الناطق أو الصهال واحلساس واملتحرك باإلرادة  أو الفرس على أنه أول نوع، ابتدئ
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من مجلة هذه  فيحذف. نفس والطويل والعريض والعميق واجلسم واجلوهرواملتغذي والنامي واملولد وذو ال واحليوان
وحيذف . مجيع تلك العالية مضمن فيه وكذلك. أول ألن احلساس واملتحرك باإلرادة مضمنان يف احليوان" احليوان"

ذو طول إن اإلنسان جوهر : مث جيمع على الترتيب فتقول . فيه اجلسم أيضاً ألن الطويل والعريض والعميق مضمن
 ، فتجد"الناطق"بدل " الصهال"وتأخذ يف حد الفرس . متغذية متحركة باإلرادة ناطق وعرض وعمق ونفس مولدة

 كما -فإن وجد . املشترك الناطق والصاهل خاصني بالنوعني، وما وراء ذلك مشتركا فتطلب امسا مفردا جلملة
فيقال إن اإلنسان حيوان ناطق، : سم النوع ا  فقد كفى أن يذكر هو مع الفصل يف حد-يوجد احليوان هاهنا 

فليؤخذ مثال للجوهر . املشتركة اسم طُلب ملا هو أعلى من ذلك وأعم وإن مل يوجد للجملة. والفرس حيوان صاهل
 .فقد مت حد اإلنسان: فليؤخذ ذلك فيقال جسم ذو نفس ناطق ". اجلسم" وهو -العميق اسم  الطويل العريض

 .وعلى هذا القياس للفرس

اخلاصة ويؤخذ مجيع ذلك املشترك لألنواع مفصال، فهو  فإن أريد أن ينتقل إىل حد اجلنس فيجب أن تترك الفصول
تطلب حدود األجناس األخرى القسيمة للجنس احملدود، فينظر ما هو  وعلى ذلك الوجه جيب أن. حد اجلنس

 إىل اسم الفصل اخلاص فيكون حد ذلكاخلاص بكل جنس، ويطلب املشترك ويضم ذلك االسم  املشترك هلا وما هو

 .وكذلك إىل أعلى األجناس. اجلنس

املتضمنات لغريها، وحفظها مه ذلك إىل وقت آخر، ألنا إن أخذنا مثل  وإمنا طلبنا ذلك القانون املوجب إلسقاط
ميكنا أن  ملإليه فصل اإلنسان وفصل الفرس، وقلنا حيوان ناطق وحيوان صاهل، مث حذفنا الفصلني،  احليوان وضمنا

احليوان واحلساس معا فقد أخذنا احلساس يف  وأيضاً إن أخذنا. حند احليوان بنا بقى ألنه مل يبق إال اسم احليوان فقط
وأيضاً إذا مل نطلب ما هو مثل . حذفنا احليوان من مجلة احملموالت فلذلك. مرة مصرحا ومرة مضمرا: احلد مرتني 

  أخرى بعد حذفه ومل نعده، بل سردنا مجيع احملموالت سردا، كنا قد أطلنالفظ لالسم مرة لفظ احليوان أو مثل

 .احلد، واحلد قد يطلب فيه اإلجياز
   

فإذا فعلت . أخرى الغرض يف احلاجة إىل أخذ هذه املعاين كلها وحذف املتضمن لغريه منها وعزله، ويف رده فقد بان
 .هذا فقد تركب احلد

اكتساب احلد على طريق أخذ من أسفل، ال قط ملا يتفق من الوصاف  انه يقتصر يفوال جيب أن يظن باملعلم األول 
 بل يضيف إىل ذلك مراعاة اجلنس ومراعاة احملموالت األولية. إال طريقة تركيب فقط كيف كان، كأنه ال يرى

 ما فعله، على الوجه وليس لغري .وذلك أيضاً مما يفتقر فيه إىل القسمة أحيانا ومراعاة التركيب. واألولية لألولية
 .الذي فعله، وجه

  الفصل السابع

 يف أن طريقة القسمة نافعة أيضاً يف التحديد
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  وكيفية ذلك، وتفصيل

املشترك نقول إن القسمة وإن كانت ال تقيس على احلد  طريقة التركيب وما فيها من قلة الوقوع يف تضليل االسم
ت إمنا تؤخذ منها أجزاء احلد اقتضابا ال لزوما، فهي نافعة يف القسمة وإن كان وذلك ألن: فهي نافعة يف احلد 

كيفية ترتيب  أحدها أن القسمة تدل على ما هو أعم وما هو أخص، ويستنبط من هذا: من وجوه ثالثة  التحديد
ني اإلنسان حيوان ذو رجلني إنس، وال ذو رجل فيقال مثال يف حتديد. أجزاء احلد فيجعل األعم أوال واألخص ثانيا

فإذا . قولك ذو رجلني حيوان إنس إذا قيل فيه رجلني فقد قيل فيه احليوان حيوان إنس، فإن بني األمرين فرقا، ألن
 .ذلك فهو تكرار وسوء ترتيب قيل فيه بعد

بالفعل وال بالقوة اليت يقال ا املضمنات، فإذا قيل ذو  وأما إذا قيل حيوان أوال ومل يقل بعد ذو الرجلني، ال
 .خلال ني بعد احليوان مل يكنالرجل

حتته، فيجري ترتيب الفصول على  والثاين أن القسمة تدلك على أن تقرن كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جنسا ملا
فإذا أريد أن . تواليها فال يذهب منها شيء يف الوسط التوايل حىت يكون ما جيتمع من الفصول غنما جيتمع على

 .مل يطفر من نوع إىل جنس أبعد، بل اجلنس الذي يليه اسيركب احلد من األنواع إىل اجلن

الواجب كانت تشتمل على الفصول الذاتية كلها، فال يبقى شيء من الداخالت يف  والثالث أا إذا وقعت على
فإنه . بتمامها ولو عرضا الشيء إال وقد ضمن فيه، فنكون قد أعطينا الفصول على تواليها طوال، وأعطيناها ماهية

إىل املتحرك باإلرادة وغري املتحرك : ذي النفس  ن أن يقسم اجلنس بقسمني ليس أحدمها حتت اآلخر مثل اجلسمميك
فيجب أن يراعى هذا يف القسمة عرضا كما روعي طوال لئال يفوت . احلساس مرة باإلرادة مرة، وإىل احلساس وغري

والناطق وغري  املتداخلة مثل املائت وغري املائت،و. ما ينقسم إىل فصول ذاتية متداخلة او متوافية فصل من فصول
 .املتحرك ا واملتوافية مثل احلساس وغري احلساس، واملتحرك باإلرادة وغري. الناطق

تكون القسمة بالذاتيات املقومات لألنواع وأن  والقانون يف مراعاة الوجه الثاين والثالث حىت حيصل منه منفعة، أن
مثال إمنا جيب أن يقسم احليوان . القسمة اليت للجنس من طريق ما هو جنس  وهو يفتكون القسمة أولية للجنس؛

والطائر إىل متصل  الطائر والسابح والزاحف واملاشي، مث يقسم املاشي إىل ذي رجلني وكثري األرجل، أوال إىل
ح، فما قسم احليوان من اجلناح ومنفصل اجلنا فإن أخل ذا وقسم احليوان أوال إىل متصل. اجلناح ومنفصل اجلناح

وكذلك إن قسم احليوان إىل كثري األرجل وذي الرجلني فما قسم  جهة ما هو حيوان بل من جهة ما هو طائر،
 .حيوان، بل من جهة ما هو ماش احليوان من جهة ما هو

ىت يقبل ح" ب118"له طبيعة زائدة على طبيعته اجلنسية  فيجب أن ينظر أوال أن اجلنس هل حيتاج إىل أن تصري
وهذه القسمة له أوال، فتقدم القسمة اليت تكون أوال وتؤخر القسمة اليت ليست  هذه القسمة؟ أو ال حيتاج، بل

تنتهي إىل ما  فإذا قسمت قسمة أولية مجعت املقسوم والفصل مث قسمت قسمة أولية أخرى، وكذلك إىل أن .أوال
فإذا قسمت شيئا مرة قسمة . للتركيب نوع وتضيفهاينقسم إال بالعدد، مث تقتضب أطراف القسمة حمموالت لل

فإن وجدت قسمت أيضاً : أخرى أولية غري هذه القسمة  أولية فيجب أن جتتهد جهدك وتنظر هل يوجد له قسم
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وقد بينا كيفية . وجيب أن تكون الفصول املقسمة ذاتية. فتستويف مجيع احملموالت حىت تستويف القسمة طوال وعرضا
 .ولالفن األ ذلك يف

   
على ما ظن بعضهم  ال املقسم يضطر يف تقسيمه وال احلاد يف حتديده إىل أن يعلم كل شيء: التعليم األول  مث قيل يف
وإذا حد احملدد حدا تاما وجب . كلها بالفعل إذا قسم املقسم قسمة تامة وجب أن يضع األنواع األخرية: إذ قال 

وإن ما ال . وإذا مل يعلم كل فصل فال سبيل إىل احلد. شياء بالفعلاأل أن يذكر كل فصل للمحدود مع كل واحد من
سقراط  هو بعينه؛ وما ليس هو هو بعينه فهو خمالف وإن وافق يف النوع، كسقراط ألفالطون بل خيالف الشيء فهو

ات أيضاً أن تكون املخالف ويشبه. واملخالفات الشخصية هي بال اية، وحيتاج كل إىل فصل عن كل. لإلنسان
الشيء عن كل نوع وعن كل صنف حتت النوع،  النوعية عنده كذلك؛ وكذلك الصنفية، فيحتاج أن يعرف فرق

 .كلها وأن تلك فروق بال اية البد منها

فإن : خمالفا آلخر بالذات واحلد  أما أوال فألنه ليس كل مباينة توجب أن يكون الشيء: فأجيب بأن هذا باطل 
وال . واألشياء املتفقة يف النوع الذي له احلد ختتلف بالعرضيات .خالفا يف اجلوهر واحلدالفصول العرضية ال توجب 

 .حيد وال يلتفت إىل األصناف واألشخاص حتت النوع الذي. النوع بذلك االختالف يف العرض يبايل حينما حيد

دود أنه يف أي الطرفني يقع منهما، احمل وأما ثانيا فإنا إذا أخذنا الفصول متقابلة مثل الناطق وغري الناطق، ونظرنا
حتت غري الناطق الشتراك األنواع اليت حتت غري الناطق يف أا غري  فوقع مثال يف الناطق، فقد فصلناه عن كل نوع

الناطق  وال يكون إيقاعنا احملدود حتت. ان نفصله عن النور وحده والفرس وحده والكلب وحده وال حتتاج. ناطقة
احليوان، وليس ميكن أن يقع ما هو   ميكن أن يقع بينهما متوسط ألنه ال واسطة بينهما يف جنسفإنه ليس: مصادرة 

فإذا التمسنا فصوال مثل هذه مساوية له مل . ضرورة ال مصادرة فوقوعه حتت الناطق. إنسان وناطق حتت غري الناطق
 .كل واحد من األنواع حنتج أن نطلب فصال له عن

أحدها أن يتحرى أن تكون القسمة داخلة يف : ثالثة   القسمة النافعة يف التحديد أغراضوجيب أن يراعى يف اختيار
 وجيوز أن يستعان يف هذا الباب باملواضع املذكور يف كتاب احلجج. ذاتية لألنواع  أعين أن تكون بفصول-املاهية 

على املشهورات  يس مبينااجلدلية حيث نذكر مواضع هل الشيء جنس أو فصل أو ليس، ويؤخذ من ذلك ما كان ل
ملاهية الشيء ليتحرز عن أن تكون  ويستعان أيضاً باملواضع اليت تدل على أن الشيء عرض غري مقوم. الساذجة

 .القسمة بفصول عرضية

: فما هو يف ترتيب القسمة أول، فيجعل يف ترتيب احلد أوال : القسمة الترتيب  والغرض الثاين أن يستفاد من

باملادة وأّخر ما هو  فإن تساوى فصالن يف العموم واخلصوص قدم ما هو أشبه.  واألخص ثانيااألعم أوال فيجعل
 .وتؤخر أيهما شئت وإن مل خيتلفا يف هذا فلك أن تقدم أيهما شئت. أشبه بالغاية

لذاتيات متوسطا، أو تنتهي إىل آخر القسمة اليت با والثالث أن ال تزال تقسم حىت تبلغ الشيء احملدود إن كان نوعا
 .بالعرضيات إن كنت تريد حتديد األنواع األخرية اليت ليس بعدها إال القسمة
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املشتركات منها  إنك إذا أحضرت بالقسمة أو بأي وجه كان، مجيع احملموالت الداخلة يف ما هو، فميز مث قيل
فإن وقع يف يدك . فه بالفصولأوال مث أرد املتشاة يف أنواع كثرية، وميز اخلواص بنوع نوع لتحد اجلنس، فرتبه

اليت لواحد واحد من الكثريين من جهة ذلك، فركبت احلد مث  شيء مقول على كثريين وطلبت احملموالت اخلاصة
فلم يبق شيء من املعىن مشتركا، فاعلم أن االسم مشترك وأن تلك األشياء ليست  رفعت ما خيص واحدا واحدا

املوصوفني من   النفس ففعلت ما جيب أن تفعل يف التركيب بأن قصدتمثال ذلك إذا أردت أن حتد كرب .متجانسة
امللك وأخليوس الشجاع وآيس،  األشخاص بكرب النفس فطلبت حمموالم من جهة كرب النفس، فوجدت ألقبيادس

وسقراط الفيلسوف يوصفان بكرب النفس، فطلبت  كل منهم يسمى كبري النفس، ووجدت أيضاً لوسندرس الصاحل
الطبقة األوىل جتد واحدا قتل نفسه أنفة من احتمال الضيم، واآلخر اعتقد  ففي. املوجود لواحد واحد منهماألمر 

جتد  الطبقة الثانية ويف. الضيم عليه اعتقادا مل يفارقه، واآلخر قاتل شديدا لطلب الثأر من وقوع الضيم حقدا لوقوع
واآلخر ورد عليه بالء عظيم فلم يعبأ به ألن  من البخت،واحدا منهما ورد عليه حري عظيم يعبأ به بسبب أنه كان 

خواص واحد واحد من الفرقة األوىل وجدم قد يبقى هلم شيء  فإذا حذفت. وروده عليه كان بسبب البخت
وإذا حذفت خواص واحد واحد من الفرقة الثانية بقى هلم شيء مشترك . لوقوع الضيم مشترك وهو قلة االحتمال

الفرقة حبد واحد،  فإذن كرب النفس يقال على تلك الفرقة حبد واحد، وعلى هذه. ة بتصريف البختقلة املباال وهو
وأما إذا عمدت إىل . لكرب النفس اليت ختص وذلك احلد هو ما يبقى يف كل فرقة بعد حذف العوارض غري الذاتية

فقد علمت أن . ، مل يبقى شيء مشتركهذه الفرقة وخاصية تلك الفرقة الفرقة األوىل والفرقة الثانية فحذفت خاصية
التركيب، بل  ومل ميكنك يف مثل هذه أن متعن يف. يعم الفرقتني وال معىن واحدا، بل امسا فقط كرب النفس ليس جنسا

فليس كرب النفس كليا . لكرب النفس ينقطع بك العمل وجتد االستخفاف بالبخت، واالمتعاض للضيم، ليسا نوعني
فإن الطبيب حيد الصحة من حيث . لكلى واحد ال للتفاريق اجلزئية د الواحد والربهان الواحدوإمنا يكون احل. هلما

 حيث هي صحة صحة، ويربهن على شفاء العني، ال شفاء هذه العني وتلك العني، بل شفاء هي صحة كلية، ال من

 .العني الكلية الواقعة مبعىن واحد على عيون شخصية

 حديد من الكليات مل نأت من أصعب شيء تقع فيه وأجره أيانا إىل الغلط، وهو اشتراكالت واعلم أنا إذا ابتدأنا يف

الكليات على حنو ما مثلنا يف كرب  فإذا ابتدأنا من املفردات واجلزئيات وتصعدنا من طريق املعىن إىل. االسم اخلفي
وكما أن الغرض املقدم يف . رباشتراك االسم يف الكليات أك النفس، أمنا الوقوع يف اشتراك االسم ألن تضليل

 للقياس هو أن يكون مظهرا للتصديق اخلفي، فكذلك جيب أن يكون الغرض املقدم يف احلد القياس واملصادر عليه

الوضوح قد يستره  وهذا. واملصادر عليه للحد هو أن يكون مظهرا لتصور اخلفي وأن يكون يف غاية الوضوح
فإنه إذا قيل لون شبيه بلون وشكل شبيه  :  إذا أخذت من اجلزئيات الوحيدةوقل ما يقع هذا اخللل. االسم املشترك

ويظن أنه معىن واحد، وخصوصا إذ هو من العوارض الذاتية  بشكل، فإن أتى من جانب الشبه أمكن أن يغلط
ك وأما إذا أتى من جانب الشكل واللون فنظر أي شكل شبيه بشكل فكان ذل. الكيفية بالكيفية، ومها من باب

ذلك لونا  يساوي زواياه شكل آخر وتتناسب أضالعهما على التناظر، مث نظر أي لون شبيه بلون فكان شكال
اخلاصيتني من الشبيهني مل يبق شيء  وإذا حذفت. يشارك اللون آخر يف احلاسة مشاركة يكون انفعاهلا منهما واحدا
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 . الصوت واحلاد يف الشكل كالزاويةحال احلاد يف وكذلك. مشترك، فأمن وقوع الغلط من اتفاق االسم

 .األنواع مث تركيبها بعضها إىل بعض لظهور حد اجلنس أفضل وأقرب إىل االحتياط فبني أن االبتداء يف التحديد من

  الفصل الثامن

 يف االنتفاع بقسمة الكل إىل األجزاء

  ومتام الكالم يف توسيط العلل املنعكسة وغري املنعكسة وحتقيق احلال فيه

   
للكلى إىل اجلزئي  جيب أن يقتصر على استنباط األمور اليت توجد يف احلدود واملقاييس من القسمة اليت ليس: قال 

احليوان والنبات إىل أجزائه األوىل كاألعضاء  مثل تشريح: بل ومن التشريح الذي للكل إىل األجزاء "  أ119"
وليس ينبغي أن يقتصر على ذلك . كذلك إىل آخر األجزاءالثالثة كاألخالط و اآللية، مث كاألعضاء البسيطة، مث

احملموالت  يتأمل إذا كثرت األجزاء واجلزئيات أنه ما الذي يلزم كل واحد، أو كل عدة من فقط، بل أن
 .والعوارض، وأيضاً أي األجزاء تلزم أي اجلزئيات

أن  ، فكذلك استنبطنا من التشريحاستنبطنا من القسمة أن احليوان حتت اجلسم وحتت ذي النفس واعلم أنا كما
األجزاء مثل أن كل  وكذلك استنبطنا لوازم اجلزئيات من. احليوان مركب من جوهر مستمسك ومن جوهر سيال

اجلناح ال يبيض، وأن كل حيوان ذي قرن  حيوان أصلم يبيض، وأن كل حيوان طائر منفصل اجلناح يبيض، ومتصل
 .لغذائه قبل وصوله إىل جوفه الباطن هضم ما، وكل مسكة فال رئة هلا  يكونوعلمنا أن. فال أسنان على فكه األعلى

إذا كنا حصلنا  املستنبطات وعللها نافعة يف إعطاء اللم، وإن مل يكن كل ما ذكرناه إعطاء علة، فإنه وأمثال هذه
 إذ قد ال يوجد :ال ألنه ذو رجل  بالتشريح والتجربة معا أن الكرش يوجد لشيء هو ذو قرنني وذو رجل، ولكن

النور واألروى واملاعز فله كرش، فإذا قيل لنا مل هلذا   إذ كل ذي قرن مثل-لذي رجل آخر، ولكن ألنه ذو قرن 
يف  قرن، أو إن قيل لنا مل ليس له كرش؟ فقلنا ألنه ليس له قرن، كان هذا نافعا بوجه ما احليوان كرش؟ فقلنا ألنه له

يلزم أي معىن بالذات حىت ال  ولكن جيب أن يتأمل أن أي معىن.  العلة القريبةجواب اللم، وإن مل يكن فيه إعطاء
املعىن املشترك مأخوذا من طريق التناسب مثل أن احلرف  ورمبا كان. جيعله الزما ملا هو أخص منه أو أعم منه

 .لإلنسان للسلحفاة كالشوك للسمك والعظم

لكون احلد األوسط شيئا واحدا  تحقاق الوحدة، وذلكوقد تتحد مسائل كثرية مسألة واحدة على اختالف اس
الزراقة واجنذاب اجللد يف احملجمة، فإن مجيع ذلك قد يتحد لكون  بالنوع مثل احتباس املاء يف السراقة وانزراقه إىل

 وعند افالطون جذب املغناطيس والكهرباء واحملجمة سببه شيء واحد وهو انتقال. اخلالء السبب يف مجيعه ضرورة

قزح، فإن املتوسط فيهما  أو كون احلد األوسط واحدا يف اجلس مثل الصدى وقوس. هلواء فيتبعه انتقال ما هو فيها
 .وهذا انعكاس لون لكن ذلك انعكاس صوت،.  وهو أنه انعكاس حمسوس- واحد باجلنس 
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ك املتوسط ليست واحد ألن نسبتها إىل ذل وقد ختتلف مسائل مشتركة يف سبب واحد فال تكون باحلقيقة مسألة
ولكن يف اجلملة تكون األوساط مرتبة بعضها حتت بعض، مثال إذا  .نسبة واحدة، بل هي هلذا أقرب، ولذلك أبعد

مث . مسألة فقد متت. عند احملاق أشد سيالنا؟ فيقال ألن الشهر عند احملاق أشبه حبال الشتاء سئل فقيل مل صار النيل
القمر ينقص ضوؤه الذي يلينا فيعدم  د احملاق أشبه حبال الشتاء؟ فيقال ألنومل صار الشهر عن: تسأل مسألة أخرى 
 صارت - وهو الذي يفيده الضوء -كان اجلواب ألن الشمس  ولو سئل مل يكون هذا أيضاً؟. التسخني الكائن منه

 .يلينا جلانبه األعلى الذي ال

 .والبعد، فليست مسألة واحدة ة يف القربفهذه املسائل كلها حتت سبب واحد وهو االجتماع، إال أا خمتلف

الوسطى اليت توضع علال للكربيات ما يساويها مثل  إذا كان من احلدود: ولكن أن يسأل سائل فيقول : قيل 
القمر، ومثل كون الورق عريضا النتشاره، فإنه سبب مساو لالنتشار  توسط األرض بني القمر والشمس لكسوف

باملعلول أيضاً  رعة انقشاش الرطوبة املاسكة، وهو أيضاً مساو، فيمكن أن يبني العلةوالقريب هو س وإن كان بعيدا،
القمر انكسف فقد توسطت األرض بينه وبني  فإنه إن شئنا قلنا إن. كما يبني املعلول بالعلة ويصري البيان دورا

 هذه الشجرة عريضة وأيضاً. بينه وبني الشمس فقد انكسف الشمس، وإن شئنا قلنا إن القمر توسطن األرض
 فيقال يف جوابه إن هذا البيان. وهذا دور ظاهر. الشجرة انتثر ورقها فهي عريضة الورق الورق فينتثر ورقها، وهذه

 .فيهما ليس دورا وال وجه البيان فيهما واحدا
   

 وال كالم لنا يف - ر الدو البيان فيهما دورا فذلك انه ال خيلو إما أن يكون األمران جمهولني فيكون ذلك هو أما أن
بتوسيطه الكسوف، مل يكن دورا إال أن حياول إثبات  وإن سبق التوسط إىل الذهن فعرف حبساب مث أثبت. مثله

وإن سبق الكسوف إىل احلس مث أثبت . املتوسط، فإن الكسوف جمهول التوسط من الكسوف الذي ثبت من
 وأما إن كان كسوف ما يدل على توسط ما، وتوسط. رناهيكن دورا إال أن حياول نظري ما ذك بتوسيطه التوسط، مل

وإمنا يكون . دور  فليس هناك كما علمت-  ال ذلك الول بعينه - يدل على كسوف آخر - ال ذلك بعينه -آخر 
 .وهو جمهول إمنا يثبت بالكسوف: بالتوسط  البيان يف هذه األشياء دورا إذا كان مثال الكسوف جمهوال ويثبت

أال ترى أن التوسط على . للكسوف، والكسوف يعطى قياس اإلن للتوسط التوسط يعطى برهان اللموبعد هذا فإن 
الكسوف، وليس الكسوف علة للتوسط فليس يؤخذ يف حده؟ ونقول إنا قد نربهن على  للكسوف فيؤخذ يف حد

. وتارة من العنصر ايةفتارة من الفاعل وتارة من الصورة وتارة من الغ: واحدة بوسائط من أسباب خمتلفة  نتيجة

للموت وهي احلرارة املفنية للرطوبة اليت تتعلق ا  مثاله أنا نربهن على أن اإلنسان جيب أن ميوت ببيان العلة الفاعلة
وذلك ألنه إذا كان : فإن كل مادة موضوعة للكون فهي موضوعة للفساد : املادية  وتارة من جهة العلة. احلياة

فواضح أن . بالضرورة  ما بالضرورة، وكان أيضاً هناك علة فاعلة يلزم عنها تلك اهليئةمادة، يلزمها هيئة للشيء
لكنه إذا وسط أيهما، . وكذلك توسيطهما جمتمعني توسيط املادة صاحل إلنتاج وجود اهليئة؛ وكذلك توسيط الفاعل؛

ل، والفاعل يف ذوات املادة ال ألن املادة ال خترج إىل الفعل إال بفاع : كان وحده يضمن يف القوة توسيط اآلخر
جمموع ذلك هو  فيكون التوسط التام هو جمموعهما مجيعا إما بالقوة وإما بالفعل، فيكون كأن. مادة يفعل إال يف
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القمر ينكسف لتوسط األرض، فقد  مثال أنك إذا قلت إن. العلة املوجبة للنتيجة، وإن كان فيها علل جمتمعة
 - إذ املتوسط يستر قابال للضوء -الفاعل من الكسوف  مته يف القوة السببأعطيت السبب الفاعل للكسوف وض

 ستر وهو فعل الفاعل، وقبوله وهو حال القابل، وإن أعطيت العلة يف هيئة: األمرين  فيكون متام التوسط اجتماع

ع ما، فتكون على وض قبول الضوء، وجعلت كريته وهو من السبب القابل، فال يتم ذلك إال أن تضيفه إىل الشمس
أمر، فقد ضمنت الفاعل والقابل فيه، وإال مل  وكذلك إن أعطيت الغاية يف. ضمنته السبب الفاعل والقابل أيضاً

ولوال مكان املتأثر القابل للضوء من املفيد، ملا . التوسط علة الكسوف ولوال قبول الستر ملا كان. جيب املعلول
جمموع  من هذه اجلهة تكون العلة املوجبة للنتيجة شيئا واحدا هوف. علة لذلك النحو من القبول كانت الكرية

 .اجلملة

فقط بالفعل، والقابل بالقوة، أو القابل فقط  وأما أنه جيب أن يعطى فاعل دون قابل أو دون غاية، أو أن يعطى فاعل
رية حدودا وسطى أا بل جيب أن يعلم من حال إعطاء األسباب الكث. باطل والفاعل بالقوة، وسائر األقسام، فأمر

بسبب هذا  وقد يظن. ألن اإلعطاء ما مل يشر إىل جمموعهما مل يكن تاما موجبا: واحدة يف احلقيقة  تكون يف قوة له
اإلطالق، بل على النحو الذب  الفصل أنه ال جيوز أن يوسط يف مطلوب واحد إال سبب واحد، وليس كذلك على

 .بينا

مساوية للمعلول منعكسة عليه، وهذا أيضاً غري واجب إال يف وجه  حمالة أن تكونوقد يظن أيضاً أن العلة جيب ال 
 وذلك الوجه الواحد أن يكون األوسط علة لألكرب مطلقا، وتكون طبيعة: التعليم األول  وإياه قصد يف: واحد 

وأما . علول علته واحدةكان امل أي إذا: األكرب يف ماهيتها معلولة لطبيعة معينة، فتكون حيث كانت تكون معلولة له 
الواحدة كالرعد تكون من أسباب كثرية أخص وجودا منها، مثل  فإن الطبيعة: الوجوه األخرى فال جيب فيها ذلك 

والسحاب نفسه طبيعة واحدة قد يكون هلا أسباب كثرية مثل صعود البخار ومثل . فيه ريح يف سحاب أو طفوء نار
هلا أسباب، إما اشتعال  ملنتشرة من القلب يف األعضاء اليت هي احلمى قد يكوناهلواء بنفسه؛ وكذلك احلرارة ا تربد

 .حدودا وسطى أنتجت املعلول وهي أخص منه فأي هذه األسباب جعلت. روح، أو عفونة خلط، أو اشتعال عضو
   

ضع تو لقائل أن يقول إن سخونة الروح ليست سببا للحمى كله بل حلمى ماء، فال تصلح أن" ب119" وليس
فإنا إذا . أيضاً احلمى كله بل محى ما وإمنا ليس له ذلك ألن احملمول يف الكربى ليس هو. علة للقياس املنتج للحمى

ويكفي يف إثبات احليوانية له أن يثبت أي . حيوان، بل حيوان ما مل نعن أن اإلنسان كل" اإلنسان حيوان"قلنا 
 وكذلك. سلب أي حيوانية كانت، بل احليوانية على اإلطالقيكفي يف سلب احليوانية أن ي وليس. حيوانية كانت

فال جيب أن  : فإن األنواع املتوسطة كل نوع منها سبب لوجود جنسه يف النوع الذي دونه واألشخاص حتته
احلد األوسط أخص من األكرب مل يكن  يشترط أن العلة جيب أن تكون مساوية دائما يف الرباهني، حىت إذا كان

 - كانت مادة أو فاعلة -احلد ،وتلك مساوية ال حمالة  جيب أن يعلم أن األسباب بعضها يدخل يفبل . برهانا

فاألخص ال يدخل يف احلد ألن طبيعة الشيء ال تتضمنه . الشيء، ورمبا كانت أعم وبعضها يكون أخص من طبيعة
متوقفة يف  لسحابية غريمثال أن ا. ما هو هو حىت يتوقف وجود تلك الطبيعة على وجود ذلك السبب من جهة
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طبيعتها ليست تتوقف يف الوجود على  وأيضاً احلمى من جهة. الوجود على وجود سبب بعينه من األسباب اخلاصة
 مع أا أسباب -فإذا كانت األسباب اليت هي أخص . كانت أن توجد سخونة الروح فقط، بل إن كان سبب آخر

- ومع أا تعطى اللم للنتيجة  وهذه األسباب تكون علال. ملطلق طبيعة احلد األكرب، مل تدخل يف احلدليست أسبابا  

بينا قبل أن من احلدود  وحنن قد.  بالعرض-للنتيجة بالذات، وللحد األكرب إذا كان مطلقا ال مضافا إىل األصغر 
ا على لوجود مثل السخونة اليت يف الروح فإ الوسطى اليت هي علل، ما هو علة للنتيجة فقط دون احلد األكرب،

فإن وجد هلذه العلل اليت هي أخص أمر عام، فكان ذلك . على اإلطالق  ال لوجود احلمى-احلمى يف هذا البدن 
بينها  وال جيب أن ال يزال يوجد. املعلول منعكسة عليه، كانت هذه اخلواص علال لذلك العام علة مطابقة للشيء

خاصة ومعلول عام واسطة   هو هلا أول بال توسط فتكون عللبل نقف عند عام. وبني العام عام آخر فذلك حمال
علله كلها يف شدة تكثيف اهلواء العايل، فتكون مثل  أن السحاب وإن كانت جتمع: مثاله . بينهما البتة من العلل

 وال. ربداهلواء العلي، فإن لشدة تكثيف اهلواء العايل علتني البخار املتصاعد وال العلة املطابقة للسحاب شدة تكثيف

والبخار غري مأخوذ يف  فالربد. جيوز أن يكون بينهما وبني شدة التكثيف سبب عان آخر، وإن كان وقف آخر األمر
 -فما كان من العلل ذه احلال . حد السحاب والعلة املكثفة حد للهواء العايل مأخوذة يف. حد السحاب لذلك

 . فهي منعكسة-أعين داخلة يف احلد 

  الفصل التاسع

 يف معىن توسيط العلل

  يف حتقيق ما أورده املعلم األول يف معىن توسيط العلل وحماذاة

لئال تعرض  فيه مع اإليضاح فلنرجع اآلن إىل الوجه الذي جيب أن يفهم عليه كالم املعلم األول مذهب كالمه
    : الشكوك فنقول

مثل أن : سببني  كرب الواحد لشيئني بتوسطإنه وإن كان قد ميكن أن حيكم باحلد األ: يفهم كأنه يقول  جيب أن
إذا وضع املعلول األعم موجودا أن يوضع  حيكم به على ج، ه بواسطتني إحدامها ب واألخرى د، ففي ذلك ال يلزم

 وإن كان البد من أن يكون قد -أن توضع واحدة بعينها  من علله اليت هي أخص أي علة كانت واتفقت، وال
وقد ميكن أن يوجد ما هو خبالف .  بل إمنا يتعني ما يتعني بسبب-وكيف اتفق  ل علةوجدت علة ما، ولكن ال ك

كليا وعلته  وليكن املطلوب يف املسألة. العلة فيه ال توجد لألشياء الكثرية إال بتوسط معلول واحد هذا، وتكون
وبة يوجد ألشجار شىت من التني مجود الرط مثل أن: كلية، ويطلب لشيء كلى له العلة أوال، وإن كان ملا حتته ثانيا 

 فيكون كل عريض الورق، أو كل شجر - وهو عرض الورق -هلا  واخلروع والكرم، ولكن يوجد أوال لشيء عام
 فيكون االنتثار هو األكرب. وإذا مجدت بطلت لزوجتها الطبيعية املاسكة فانتثرت. جتمد منتثر الورق، فإن رطوبته

االنتثار معلول مجود  وليس. ب والعلة، وعرض الورق هو الذي له العلة أوالاملعلول، ومجود الرطوبة هو السب
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وما كان مثل هذا مما يكون يوجب . مطلقا الرطوبة يف ذاته، ولكن حبسب وجود يف موضوع قابل هو معلول له
يف موضوع أوال، بل ملعىن جيمعها كلها، وهي علة له ال يف وجوده  حكما معلوما يف أشياء كثرية، ولكن ليس هلا

 وذلك أن. مطلقا، ففي مثل هذه ما جيب أن تكون العلة داخلة يف حد احلكم املساوي هلا موضوع فقط، بل لوجوده

احلد الكرب املعلول على  العلل هاهنا جيب أال تكون أخص من املعلول، فإن األخص من املعلول ليس علة لطبيعة
وتلك املوضوعات تكون ال حمالة خمتلفة  اه من قبل،اإلطالق، بل علة لوجوده يف موضوع موضوع كما أوضحن

فإذن مثل هذه العلة داخلة يف احلد، : ملوضوع موضوع بل ألمر جامع  األنواع، وقد فرضنا هاهنا أن العلة ليست
 فعلى هذا جيب أن. واألوسط يف مثل هذا املوضع هو الذي يكون منعكسا ال يف كل موضع فهي حد مبدأ برهان،

ليست علة بالذات لالنتثار،  علم األول، وال جيب أن يضايق يف هذا املثال من جهة أن انقشاش الرطوبةيفهم قول امل
االنقشاش واجلمود للرطوبة أيهما كان فهو علة لعدم العلة  وإمنا العلة بالذات هو الثقل الطبيعي، وإمنا. بل بالعرض

 .عىن مزيل العائق مب-بالذات، واالنتثار بالعرض  الواصلة، فهو سبب االنفصال

 -يكون لشيء واحد بعينه من العوارض املطلوبة بالربهان يف الكل علة واحدة  فليت شعري هل ميكن أال: مث قيل 

الذاتية لألمر فال   ال يف موضوع موضوع؟ مث قيل أما العلة احلقيقية-املعىن اجلامع للموضوعات املختلفة  أي يف مثل
فيمكن . كالعالمة واألعراض الغريبة فهو ممكن وأما علة القياس. ن كما أوضحناميكن، ألا تكون حدا مبدأ برها

فكأنه يقول إن مثل هذه . مجيع املوضوعات، ال علة خاصية مبوضوع موضوع أن يفهم أنه يعين العلة اليت هي علة يف
االسم حىت يكون  شتراكمساوية للمعلول، حىت إن كان املعلول مشترك االسم وأخذ شيئا واحدا، إال با العلة تكون
وإن كان واحدا بالنسبة إىل . لعلل نوعية وإن كان املعلول جنسا ملعلوالت نوعية، كانت العلل جنسية. مساويا له

فإنه إن كان األكرب متواطئا، جيب . ذلك على طبيعة احلد األكرب فتجد احلد األوسط يف. كثري، كانت العلة كذلك
 وإن كانت العلة، من حيث هي علة، معىن حمققا. الذات، معىن حمصال متواطئاعلة له ب أن يكون ما يوجبه، وهو

معىن يدل عليه باسم  حمصال غري مبهم، فيجب أن يكون ما جيب عنها معىن بإزائها حمققا حمصال غري مبهم، وال
وعات فإن خصصت مسائل مبوض. حمصال وإذا كان هذا هكذا، فإن مل يكن األكرب حمصال، فاألوسط ليس. واحد

وإذا أخذت هلا حدود . هلا فاملسائل ليست كثرية بل واحدة خمتلفة فيها مطلوب واحد، واملطلوب أوال ملعىن عام
فإن التخصيصات امللحقة به قد تزال وتبقى : كثرية بل واحدة لوحدة املطلوب  وسطى خمصصة فليست باحلقيقة

وخيصص  وهناك حد أوسط. النسبة خيصص بالعددمثل إبدال : للمعىن العام يف ذلك احلكم بعينه  العلة علة
هو الشيء املشترك للحدين  واحلد األوسط. باملقادير، وهناك حد أوسط آخر، وإمنا هو أوال للكم مبا هو كم

وذلك أيضاً أوال للكم، لكنه كما . التزيد اعول علة األوسطني املأخوذين يف العلمني املختلفني، وهو النحو من
 .إن خصصا جبنس واحد، فكذلك عرض لألوسطني أن خصصا كربين واألصغرينعرض للحدين األ

   
وجه، بل مثل بيان  مل يكن البيان مثل بيان إبدال النسبة املأخوذة يف اهلندسة على وجه، ويف احلساب على وأما إن

يف املشاة املطلوبة ميكن أن يكون احلد األوسط  املشاة املأخوذة يف اللون على وجه، ويف الشكل على وجه، فليس
فإن حد املشاة يف اللون : ألن املشاة فيهما واحدة باالسم، وخمالفة يف احلد  : يف املسألتني واحدا بوجه إال باالسم
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 .اشتراك يف حس، ويف الشكل تساوي الزوايا وتناسب األضالع هو

 كما:  النسبة، لكان احلد الوسط كذلك باشتراك االسم ولكن االسم بالتشكيك واالتفاق يف ولو كانت املشاة ال

 .وغري ذلك الصحي والطيب والقوة"  أ120"يوجد يف املسائل اليت مطلوباا أشياء نسبية مشككة مثل 

وأما نسبته إىل احلد األصغر فإنه إمنا . الباب فقد بان من هذا حال نسبة احلد األوسط إىل احلد األكرب يف مثل هذا
:  فجعل هو احلد األصغر فقيل - مثل عرض الورق - األوسط والعلة له أوال  أخذ ما احلديكون منعكسا عليه إذا 

األصغر  فأما إن أخذ ما هو له ثانيا، فجعل حدا أصغر مثل شيء من األنواع حتت احلد. الورق كل شجر عريض
 .ياعليها كل مثل التنبيه والكرم، فإن انتثار الورق يكون. األول، مل جيب أن ينعكس البتة

 .كليا مبعىن آخر دللنا عليه هناك زمن قبل فإمنا كان يسمى. أعين بالكلى الفاضل عليه الزائد: مث قيل 

إنه قد جيوز أن تكون علل كثرية، وهي مع كثرا : املذهب فقال  مث عاد املعلم األول فأوضح ما ذهب إليه من
أما يف الناس : مثل أن علة طول العمر : فة علة لشيء واحد ولكن يف موضوعات خمتل أخص من املعلول، وتكون

واحد فال جيوز أن  وأما لشيء واحد يف شيء. األربع فعظم املرارة، وأما يف الطري فيبس املزاج أو شيء آخر وذوات
 .الصدر تكون علل خمتلفة، أي العلل اليت تعطى بالتمام على حنو ما قلنا يف

علة أعم منهاال تنعكس على  علة احملمول، مث كان للمحمولولسائل أن يسأل أنه إذا انعكس على املوضوع 
: اهلوا، وسحاب آخر كان من خبار ومن تكثيف اهلواء  مثال إن هذا السحاب كان من برد ومن تكثيف: املوضوع 

فأيهما هو العلة اخلاصية بالسحاب األول، : الربد، ويف اآلخر تكاثف البخار  ويف أحدمها علة تكاثف اهلواء هو
الربد؛ وبالثاين األقرب  أعين: فاجلواب أن اخلاص باألول هو األقرب إليه . العلة اخلاصية بالسحاب الثاين هما هووأي

 .تكثيف اهلواء واخلاص بالسحاب املطلق هو القرب إليه وهو. إليه وهو البخار

وقد عرفت . العلة العامةللموضوع العام هي  والعلة. وباجلملة فإن العلل للموضوعات اخلاصية هي العلل اخلاصية
 .العلل معىن هذا اخلاص والعام يف

لألصغر هو األقرب إليه منها، ألنه علة  وأيضاً إذا كان بني الطرفني أوساط متعاكسة بعضها علة للبعض، فالعلة
بني علة فقد عرفت الفرق . والعلة لألكرب هي األقرب من األكرب. احملمول لوجود العلة الثانية هلا اليت هي أقرب من

والثاين . للنتيجة فما هو أقرب من األصغر فهو أوىل بالعلة: األكرب وحده، بأن األول هو علة للنتيجة  النتيجة وعلة
 .التصديق ا بل علة وجودها يف نفسها وليست أعين بعلة النتيجة يف هذا املوضع علة. هو علة األكرب وحده

  الفصل العاشر

 يف خامتة الكالم يف الربهان

   
يشك أنه هل  فلشاك أن. من قبل أن العلم مببادئ الربهان جيب أن يكون آكد من العلم بنتائج الربهان قد بينا

ال خيلو إما أن تكون موجودة فينا  كالمها علم، ولقوة واحدة، أو أحدمها علم واآلخر شيء آخر ولقوة أخرى؟ مث
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وليس جيوز أن . علم وكنا ال نفطن له حىت استكملناعندنا  كما خلقنا وحنن نعلمها منذ ذلك الوقت، فكيف يكون
 يعلمه، فكيف علم أصح من الربهان؟ وإن كنا نعلم مث نسينا، مىت كنا نعلم ويف أي وقت يكون عندنا علم برهاين ال

. أخرى عند االستكمال وليس جيوز أن نعلمها وحنن أطفال وننساها بعد االستكمال مث نتذكرها بعد مدة. نسينا

نصيبها وحنصلها، فكيف حنصل جمهوال بغري برهان؟ وإن  حلق أنا نكون غافلني عن مبادئ الربهان أوال، مث إنافإذن ا
فال سبيل إىل حل هذا العويص إال أن تكون عندنا . قبل املبادئ األوىل، وهذا حمال كان بربهان، احتجنا إىل مبادئ

وتلك . املعونة يف التعليم ن تكون معونتها على جهة غري جهةمن شأا أن تعلم أشياء ما بال تعلم ومبعاونة أعوا قوة
فإن احلس الظاهر وإن وجد يف . احليوان كله أو أكثره األعوان قوى احلس الظاهر واحلس الباطن املوجودين يف

 اناحلافظ ملا يؤديه احلس إىل النفس رمبا ال يوجد لكل حيوان، أو أن وجد لكل حيو احليوان كله فإن احلس الباطن

النار مث تنسى أا مؤذية فترجع  فرمبا مل يكن يف بعضها لفعله ثبات مثل حاهلا يف الدود والذباب والفراش اليت تفر من
واحليوانات تأخذ بقواها الدراكة . من احلواس مدة طويلة وأما احليوانات الكاملة فيبقى عندها ما أخذت. إليها

وإمنا تأخذ هذه .  الذئب الضار هلا، وخلقة احملن هلا من الناسوخلقته كخلقة أحدمها صورة احملسوس: شيئني 
. الذئب وموافقة احملسن والثاين معىن احملسوس مثل منافاة. باحلس وختزا يف اخليال وهو يف مقدم الدماغ الصورة

أخرى تسمى كالعقل لنا، وتسمى ومها، وختزنه يف قوة  وهذا القسم ال يدركه احليوان باحلس، بل بقوة مميزة هلا
واحلس والوهم . القوة الباطنة لإلنسان أقوى؛ وخاصة قوة الذكر واحلفظ واهلم وهذه. ذكرا، وهي يف مؤخر الدماغ

 .جيري يف املصورة، ويف احلافظة بالتكرير يؤكدان ما

 ن كل صورة ما هلافينا تطالع هذه األوهام الباطنة فتميز الشبيه واملخالف وترتع ع مث إن القوة املقتنية للعلوم األوىل

بعضها ببعض مبعونة قوة  بالعرض وجترد ما بالذات؛ فيحدث فيها أول شيء تصور البسائط، مث تركب تلك البسائط
فما اتفق أن كان منها ما من شأا أن : تركيبات  تسمى مفكرة، وتفصل بعضها عن بعض فتلوح هلا يف تلك املعاين

ويف كثري منها تستفيد حكم التركيب . مثل أن الكل أعظم من اجلزءوجربته،  تعلمه بال تعلم وال وسط، علمته
 .وقد قلنا ما معىن التجربة. احلس على سبيل التجربة والتفصيل من

هلا  فإن املبادئ األوىل وإن مل تكن: هذه املبادئ هو فقداننا مبدأ أيضاً هلا وهو التصور  فإذن السبب يف أنا ال نعلم
فتكتسب باحلس والتخيل  وأما مبادئها من جهة التصور. ا مبادئ من جهة التصورمبادئ من جهة التصديق فله

بينها مورد التصديق فتصور من حيث هي مركبة  فإذا اكتسبت أمكن أن يورد التركيب فيها والتفصيل. والتوهم
 .وهذا التصور أحد مبادئها .وبعد هذا التصور نعقلها بالذات. ومفصلة

 مبحفوظات متشاة - بل تنعقد -التجربة تتأكد  وسات متشاة متكررة، كذلكوكما أن احلفظ يتأكد مبحس
نقتنص الكليات املتصورة والكليات املصدق ا بال برهان، فيكون اقتناؤها بوجه  فيكون ذا الوجه لنا أن. متكررة

فلما استفاد الواحد منا . ببالنا رونكون إمنا جهلناها قدميا ألن بسائطها مل تلح لنا ومل ختط. وجه التعلم والتعليم غري
تأليفها، كان ذلك سبب تصديقنا ا لذاا إذا كان متصال  من احلس والتخيل بسائطها على النحو املذكور والح له

 .ينفصل عنه املستعد بالفيض اإلهلي الذي ال

فتكون .  يقتضي التصديقنفس تأليف البسائط ال وأما سائر العلوم فتستفاد إما من التجربة وإما بوسط إذا كان
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 ومها عدم لوح البسائط للذهن وعدم الوسط والتجربة واألوائل -اجلهل  املكتسبات من العلوم قد سبقها سببا
 .وهو األول: سبقها أحد السببني  البينة بنفسها

   
وقعت هزمية  املعلم األول حال اجتماع صورة الكلى يف النفس حبال اجتماع الصف يف احلرب، فإنه إذا وقد شبه

واحد بعود، انتظم الصف ثانيا،  فثبت واحد فقصده آخر ووقف معه، مث تالمها ثالث واتصل املر فجعل واحد
الكلية العلية ترتسم يف النفس قليال قليال عن آحاد  وكذلك العلم والصورة. فيكون الصف ينتظم قليال قليال

وذلك أيضاً ألن الذي حيس اجلزئي فقد بوجه .  قذفتهاالنفس الصورة الكلية مث حمسوسة إذا اجتمعت اكتسبت منها
إال : وإنسانا  وكذلك ما يؤديه؛ فإنه يؤدي إىل النفس سقراط. فإن الذي حيس بسقراط فقد حيس بإنسان ما الكلى،

عنه العوارض فيبقى له اإلنسان ارد  مث إن العقل يقشره ومييط. أنه إنسان منتشر خمالط بعوارض ل إنسان صراح
مل يكن أدرك اإلنسان بوجه ما، لكان الوهم فينا ويف احليوان ال  ولو أن احلس. لذي ال يفارق به سقراط افالطونا

 وإن كان. وال احلس أيضاً مييز ذلك؛ بل الوهم. الواحد والنوع اآلخر ما مل يكن عقل مييز بني أشخاص النوع

 .الوهم إمنا مييز شيئا والعقل مييز شيئا آخر

وهذا املأخذ الطبيعي يف . ضمنته إىل آخر واصطادت ما معىن كليا آخر ت هذه القوة معىن كلياوكلما اصطاد
- لألمور األوىل، شبيه باملأخذ الصناعي الذي إليه يدعو املعلم األول يف اقتناص احلدود إدراك النفس وهو  

إن للنفس قوة : فإنا نقول  ؟قيل فلننظر أي قوة من قوى النفس هذه. وهذا من دالئل شرف التركيب. التركيب
لنا " ب120"وال يعرض . ظانة، وقوة مفكرة، وقوة متومهة عالّمة ا تكتسب اهوالت بالنظر، وقوة عاقلة، وقوة

 مث الظانة واملتفكرة واملتومهة ال يعتد ا، وال حكمها صادق دائما، حىت. غري هذه يف القوى الباطنة قوة دراكة

بالربهان، فكذلك مبدأ   وال قوة العلم صاحلة هلذا، ألنه كما أن مبدأ الرهان ليس يكتسب.تتقدم على قوة العلم
فهذه القوة هي قوة العقل النظري ابول فينا، وهو  .ومل تبق قوة تصلح هلذا إال العقل. العلم ال ينال بقوة العلم

 .الصحيح االستعداد الفطري

وهذه القوة العاقلة إمنا تفعل فعلها األول  ."كتاب النفس"وسيعرفان يف . وأما املبدأ لقبول العلم فهو العقل بامللكة
 .أعين اخليال والذكر والوهم والفكرة فتمت آالت العقل: املعينة  إذا اعتدل مزاج الدماغ، فقويت القوى

. ملواضع الربهانيةا يف املواضع املعينة يف الفن الذي يف اجلدل نافع جدا يف الربهان إذا تعقبت منه واعلم أن النظر

 .عليه فإذا وضع موضع برهاين دللنا. وحنن ننتقل من هاهنا إىل ما هنالك

 .وهو الفن اخلامس وهللا احلمد: مت الربهان من كتاب الشفا 
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 املقالة األوىل
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  من الفن السادس من اجلملة األوىل

  الفصل األول

  "1"فصل 

 القياس اجلديل ومنفعتهيف معرفة 

معرفة القضايا، وال سبيل إىل معرفة القضايا إال بعد معرفة األلفاظ  كما أنه ال سبيل إىل معرفة القياس إال بعد
 .سبيل إىل معرفة أصناف القياسات إال بعد معرفة القياس املطلق البسيطة، كذلك ال

وذات اإلنسان  . مث يشتغل مبا ينفع نوعه، أو حيفظ نوعهباإلنسان أن يشتغل مبا يكمل ذاته الشخصية، وأهم األشياء
. الشيء املقصود تكميله من ذاته باحلقيقة إما أن تكون هي النفس الناطقة، أو تكون هي اجلزء األشرف، وهي

واملعرفة املكسوبة هي بالقياس . ما هو معرفة ملا يعمل به فمنه ما هو معرفة فقط، ومنه: وكماهلا مكسوب مبعرفة
 .فيجب أن يكون اإلنسان معتنيا أول شيء مبعرفة الربهان. هو الربهان قيين؛ والقياس اليقيينالي

إعطاؤه على  تقدم معرفة القياس قبله، فيجب أن يفزع عن القياس إىل الربهان؛ وقد أعطينا ما أمكننا وإذ البد من
 .سبيل االختصار من علم الربهان

   
الشركية منها ما  والنافعة يف األمور. مور الشركية، وقياسات أخرى مغلطةقياسات أخرى نافعة يف األ لكن هاهنا

 باألمور - أول تعلقها أو أنفع تعلقها - يتعلق   باألمور الكلية؛ ومنها ما- أول تعلقها أو أنفع تعلقها -يتعلق 
 استعماهلا يف األمور املدنية أيضاً، ملا ال ختلو عنه من منفعة، بل ملا تدعو إىل فيجب أن نتعلم هذه األصناف. اجلزئية

. على أسباا وعللها وأن نتعلم املغالطات لتكون لنا قدرة على التحرز عنها مستفادة عن الوقوف. الضرورة من

. الشخصية، إذا مل تكن ضرورية يف املنافع الشخصية وقد علمت أن النوافع الشركية من حقها أن تؤخر عن النوافع

فيجب أن . الضروري، إمنا نتعرفه بالذات لنطلبه؛ والضار إمنا بالعرض لنتحرز عنه ، أووال خيفى عليك أن النافع
وألن . أعين الفكرية تعرفنا حلال القياسات املغلطة بعد تعرفنا حال القياسات النافعة يف األمور النظرية، يكون

 األمور اجلزئية، فيجب أن يكون ما القياسات النافعة يف املقاييس على األمور الكلية أقرب إىل الدرجة العقلية من
فيجب أن يكون أول نظرنا إمنا هو يف الصنف من القياسات اليت .  مقدما-كان   على أي وجه-ينفع يف الكليات 

 .أمورا كلية تتناول

املواضع، فخذه قياسا، وما يشبه القياس؛  يف أمثال هذه" قياس: "وإذا قلنا. فلننظر أي القياسات هذه القياسات
كان ما إذا وضع فيه أقاويل مل يلزمه قول آخر، أو مل يظن الزما،  إن القياسات ال تتخالف يف صورها، بل: قولفن

 .وكل ما كان كذلك فهو قياس. سبق منا تلخيص أمره فليس بقياس؛ وعلى ما

 ومنها ما املوضوعات ما وضعه يف الطبيعة، كأن الطبيعة واحلق قد وضعاه وسلماه؛ فمن: لكن املوضوعات ختتلف
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القياس الربهاين؛  والذي وضع ما فيه إمنا هو حبسب الطبيعة، ونفس احلق، فهو. حبسب واضع أو واضعني وضعه
يكون املوضوع فيه هو املوضوع يف الطبيعة؛  ومجيع الذي يتلوه جيب أن خيالفه بأنه ليس جيب أن. وقد فرغنا عنه

واجلديل أيضاً يف مجلة ما . ا فيه ما ال جيب يف الطبيعة، فيضادهيكون موضوع وإما بأنه. فبهذا خيالف الربهاين غريه
يشتمل " الطبيعة ليس جيب أن يكون املوضوع فيه موضوعا يف: "لكن قولنا. فيجب أن يدخل يف هذا اخلالف بعده،

ألول عن الربهاين بأن حكم مقدماا ا على انه سيجوز فيه ذلك، وما ليس ذلك، فيكون إمنا تتميز هذه القياسات
وإذا كان خالف اجلديل . املقدمات املشهورة املستعملة يف اجلدل أعم من حكم املقدمات األول الربهانية؛ مثل

يكون  املقدار املذكور من اخلالف إىل وجوب أن يكون مضادا يف مقدماته للربهاين، وإن جاز أن الربهاين ال يتجاوز
القياس الربهاين؛ فقد كان سلف   جمراه مما ليس شرطه مضادةيف بعضها كذلك، كان متيز القياس اجلديل وما جيري
وكل مشهور مري معتقد، وال . وسط هلا مشهورة، وال ينعكس منا القول أن مجيع املقدمات األول الربهانية اليت ال

 .ينعكس

 ا زيادةأقرب القياسات من الربهان، ولننظر أنأخذها ألا مظنونات مرئية فقط، وليس هل فلنطلب اآلن مقدمات

وأما األحكام على . األمور اجلزئية عليه، أو مشهورات؛ فنجد أن الظنون الصرفة إمنا تفيد القياسات املعمول منها يف
تكون مظنونات ساذجة، عند إنسان واحد أو إنسانني؛ بل األوىل أن  األمور الكلية فال ينتفع فيها باملظنونات اليت

طبيعة الربهان   فاتنا الربهان، أو تعذر خماطبتنا به من خناطبه، مبا هو أقرب إىلاألمور الكلية إذا تكون أحكامنا على
 .على ما هو آكد من املظنونة

حنن يف تعريفه األمور املشهورة، مث إن سلم مظنون ليس مبشهور، استعملناه  فيجب أن جنعل العمدة يف القياس الذي
نكون صناعا ونقادا  املتسلمات، واقتصرنا عليها، فإنا حينئذ اللكنا إذا جعلنا العمدة هي . على املخاطب يف القياس

شيئا، وال تكون عندنا مقدمات جيب أن تؤخذ  يف أعمالنا، إذ تكون القياسات منا متوقفة على أن يسلم لنا مسلم
فيجب أن يكون النوع من القياس الذي يلي . قدرة على التصرف مسلمة، فيكون لنا من قبلها قياسات، ولنا

 مقدمات مشهورة، أو متسلمة؛ وباجلملة من مقدمات مشهورة أو مسلمة، إما متسلمة من ربهان قياسا مؤلفا منال

 -القسمان اآلخران  وهذان. املخاطب وحده، أو متسلمة من مجهور أهل الصناعة، أو متسلمة من مجهور الناس

أنا إىل منفعة هذا القياس إمياء، ومل أوم وحنن قد.  يسميان مشهورين، أحدمها مفيد واآلخر مطلق-كما علمت 
    :نفسره؛ فنقول

اليقني إال الربهان، وما  جيب أن يتوهم أن هذا القياس قد ينفع استعماله مع نفسه بالقصد األول، ألنه ال يفيد إنه ال
فإن كان الرأي ليس . والشك عدم الكمال دون اليقني فأكثره ظن، والظن خملوط دائما بشك قوى أو ضعيف،

أما إذا كان كاذبا، فهو جهل مضاعف؛ . فهو باحلقيقة أيضاً جهل يقينا، وليس ظنا، بل هو عقد قوى يشبه اليقني،
 جهل من جهة أن هذا العقد ال يكون منفردا يف ذات العقل من غري مشاركة قوة فاسدة، وإما إن كان صادقا، فهو

السبب الذي لذاته يصري   يقبل اهول إال من جهةتفسد وتفسد معها العقد املقارن هلا، فإن العقل الصريح ال
اإلنسان خماطبا به نفسه بالذات، فإذن منفعته املخصوصة  فهذا القياس اجلديل غري نافع يف أن يكون. اهول معلوما

 بل - من حيث هو قياس -خياطب غريه، لكنه ينفع صاحبه منافع ال بالذات  به هو يف أمر مشترك، ويف أن
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جيد يقينيات أخذ  أنه إذا مل: وأيضاً ينتفع به من وجه آخر. إن كانت الغلبة مطلوبة عنده، انتفع به فيه إنهف. بالعرض
بينها ترجيحا بعد ترجيح حىت رمبا  مشهورات تنتج طرف نقيض، وأخذ أخرى تنتج طرفا آخر، فال يزال يرجح

خلص من حتقق أعراض الشيء وخواصه إىل معرفة اإلنسان كثريا ما يت يلوح له احلق، وخيرج به إىل اليقني، كما أن
. مبا ينتج  نفعه هو- مبا هو قياس -هذا النفع واألول ليسا مها عنه مبا هو قياس، فإن القياس  لكن. فصله وماهيته

نفعه بشيء يعرض أن ينكشف عن حال  واألول مما عددناه نفعه بشيء يعرض أن يتبع نتيجة، وهو الغلبة، والثاين
مث تكتسب مقدمات أخرى، وقياس آخر، وسل من  أن يتخصص ويتحصل منها بعض، ويتزيف بعض،مقدماته، ب

القياس األول فسد وبطل، والقياس الثاين حدث وكان، ويكون النافع  القياس املذكور قياس آخر، فيكون كأن ذلك
 .الثاين بالذات هو القياس

علمناه يف الربهان كافيا، فإن اإلنسان  أنه وإن كان ماوهو : وقد ينفع تعلم هذه الصناعة يف الربهان من وجه آخر
أحدمها من جهة أنه إذا حتقق معرفة قياسات هي يف صورا أمثال : وجهني ينتفع بتأمل هذه الصناعة يف الربهان من

هانية ويف املقدمات غري بر بأعياا؛ وجيد ملقدماا شرائط وأحواال ختالف ما عهده، يصري حميطا بأصناف من الربهانية
وزيادة بصرية به؛ فإنه يكون حينئذ قد حصل له معرفة  معرفة ما ليس بالشيء؛ ويشاركه منفعة ما يف معرفة الشيء؛

من حيث ليس غريه، ومن جهة أن كسب املقدمات املشهورة وإعدادها أعم  بالشيء من حيث هو، ومعرفة بالشيء
وإعدادها  عم من الربهاين، فيتفق له كسب املشهورات أيضاًالربهانية وإعدادها، إذ املشهور أ من كسب املقدمات

 .برهاين، وما منها غري برهاين أن يكتسب الربهانية ويعدها، حينما يأخذ بتعقب املشهورات ليتأمل ما منها
   

نا وخاصيتها، وأومأ باحلقيقة قد بينا يف الفن الذي قبله، سالكني مسلك من سلف، ملهية املقدمات الربهانية وحنن
وأما . املواضع املشهورة، كان لنا ذلك زيادة بصرية إىل مجلة كسبها إمياءا جممال، فإذا تفصل ذلك فيما بعده من

يف كسب املشهورات دون الربهانيات، أن الربهانية حمدودة الشرائط، غري خمرجة  احلاجة الداعية إىل تفصيل األمر
بل هو شيء  ا يتبع أجزاء املقدمات ويلحقها من أنفسها،وأما الشهرة فليس شيئ. املطلوب يف كل باب عن حدي

يف ذلك، بل حنتاج أن حنصي أمورا مبا  يأيت من خارج، فال يكون القانون املستند إىل اعتبار أجزاء املقدمات نافعا
حتصيل هذا النمط من القياسات ال ينفع اإلنسان استعماهلا، وال  فتبني من مجلة هذا أن. عرفت من الشهرة اخلارجية

ذاته،  نفسه بالذات، بل إمنا منفعتها على سبيل املخاطبة، وال أن ينفع املخاطب يف أن يكمل ملكتها فيما بينه وبني
أما املؤدي إىل . قوام املصلحة الشركية بل ينفع يف أمر آخر، إما مؤد إىل تكميل ذاته بالقصد الثاين، وإما مؤد إىل

 على ما - لكن أكثر العلوم الربهانية . باحلقيقة هو العلم املكتسب بالربهان ملتكميل ذاته بالقصد الثاين، فألن املك
مبا يقنعه بوجه   يكون يف مبادئها ما هو موضوع للمتعلم، فإذا طولب بتسليمها ساذجا، غري معان-حاهلا  عرفت من

يبىن على تلك مستوحش النفس عما   كان- إذ ال سبيل إىل إيقاع اليقني له ا يف درجته -من الوجوه 
 وإن -بقياسات مؤلفة من مقدمات يقبلها، ويسلمها وحيمدها  فإذا كان معنا قدرة على أن نقنعه. املوضوعات

- كانت غري حقيقية يف نفسها  مل ينفر عن تلك املوضوعات، ومل يستغرا، ومل يشمئز طبعه عما يبىن عليها، فنفذ يف 

الشركية، فألن استمرار الناس  وأما املؤدي إىل قوام املصلحة. ها اليقنيتعلمه إىل أن حيني له تلقف ما حيصل له في
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يعتقدوا فيما ينبغي أن يقر به، وفيما ينبغي أن يعمل، وتكون  على مجلة حافظة حلسن املشاركة، مبنية على عقائد
 .هو ضد حلفظ املشاركة أضدادها مؤدية إىل ما

تأكيد العقائد النافعة يف أنفسهم باحلجج املقبولة  قتدرون ا علىفإذا كانت للناس، بل ملدبري الناس، ملكة ي
شك، ويبكتون من اعتقد غري النافع باحلجج املقبولة عندهم، انتفع املدبر من  عندهم، إذا اختلج يف قلب أحدهم

 يورد احلجج أن ولو كان سبيل إىل. من تدبري الذي يتواله، وانتفع املدبر من جهة قبوله حلسن التدبري جهة متكنه
يف مدة قصرية، أو كانت الطبائع متفقة يف  عليهم من املقبوالت لذواا، واحملمودات يف نفس األمر، ال حبسبهم فقط

قبوله حبسبهم ال حبسب األمر شططا وفضال وخدعة؛ لكن الطريق  قبول ذلك وفهمه، لكان االشتغال باستعمال ما
 صا يف األمور اليت هي أنفع ما يعتقد، كإثبات الصانع الواحد،نفس له مقبول، وخصو التعليمي طويل، وال كل

عليهم وتأخر عنهم ما جيب أن  وإذا انصرف اجلمهور ممهم إىل ذلك، طال. وإثبات الرسالة اإلهلية، وإثبات املعاد
 كل ميسر وأيضاً فإن أكثر القوى قاصرة عن ذلك، وليس .يتفقوا عليه من املصلحة إىل حني إحاطتهم به، وفيه غرر

ما احتيج إىل استعمال أصناف هذه القياسات، ومل يكن النظر فيها حبسب تكميل  فبالواجب. لذلك، بل ملا خلق له
 . بل كان هنالك منفعة قائمة- كما قال بعضهم -املنطق فقط  أقسام

  الفصل الثاين

  "ب"فصل 

 يف السبب

  الذي يسمى له هذا الضرب من املقاييس جدلية

أما إصابة احلق، والنظر للحق، وغري ذلك، فال شك . الصناعة أي األمساء أحق ا ر اآلن يف أن هذهفيجب أن ننظ
لكن األمساء  .استبعاد داللته عن الغرض فيها، وخصوصا وهذه الصناعة مقصورة على احملاورة واملخاطبة يف

، واملعاندة، واالختبار، واادلة، واخلطابة واملناظرة التعليم، وااراة،: املستعملة يف املخاطبات القياسية هي هذه
 .هذه، فهو إما داخل يف بعض هذه، أو غري مألوف وإن كان شيء غري. واإلنشاد

باملشاركة،  وأما ااراة فليس القصد فيه إال ما يف التعليم ولكن ااراة تتم. احلق مث التعليم ال ينفع فيه أيضاً إال
معلما لنفسه ومتعلما من نفسه من  يف أكثر األوقات أو بعضها إذا حاول أن يكونكأن اإلنسان الواحد ملا كان 

أعوزه معلم وقد حصلت له امللكة، افتقر إىل آخر  فإن.  عسر عليه ذلك- على ما علمت -وجهني واعتبارين 
هما متام إىل ما حيدسه هو، فيصري كل واحد منهما جزء معلم، وكل من يشاركه يف النظر، فيضم ما حيدسه ذلك

 .العلم متعلم؛ والغرض فيه
   

املتقابلني املتكفلني؛ أعين يتكفل كل  املناظرة فهي مشتقة من النظر واالعتبار، فالغرض فيها املباحثة عن الرأيني وأما
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فهذان أيضاً غرضهما ليس إال . احملق منهما، فيساعده الثاين عليه واحد منهما واحد من املتخاطبني ليبني لكليهما
 .ينتفعان بالذات إال مبا يوقع العلم ويفيده ول العلم، فالحص

ا إظهار نقص من يدعي الكمال، على أي وجه كان، وأن يعجزه بقياسات من  وأما املعاندة فهي خماطبة املخاطب
فإنه ليس  باطلة؛ فيكون الغرض فيها من املخاطب إظهار عجز ال إعطاء فائدة يعتقدها املخاطب؛ مقدمات حقة أو

قوته من حيث يظهر نقض ذلك؛  إذا عجز عن أمر فقد ظهر فيه احلق؛ ويكون الغرض فيها من املخاطب أن يظهر
ناقضا، بل يقصد التمويه والتلبيس نفسه، ألنه متويه  فإن كان املعاند ليس يعاند. فتظهر فضيلته ونقيصة ذلك

 يقوله حق، فليس خطابه اخلطاب املخصوص ليعرفه النقض، بل ليخيل إليه أن ما وتلبيس ولو على غري ناقض، ال
إمنا يكون املعاند معاندا  بل. العناد، بل هو إما سوفسطائي إن تشبه بالفيلسوف، وإما مشاغيب إن تشبه باجلديل باسم

االعتراف بأن ما يقيسه غري حق، لكن املخاطب  ورمبا قرن بذلك. إذا كان ظاهر قصده تعجيز اآلخر املخاطب
فلفظ املعاند، حبسب تعارف القوم، ليس أن جيعل امسا هلذه . كالمه على مواضع احليلة يفقاصر عن الوقوف 

بفضل  اللغة أيضاً؛ فإن العناد موضوع للداللة على اخلروج عن احلق، والعدول عن الواجب، املخاطبة، وال حبسب
 .القوة

ملبلغ املخاطب يف القوة على استبانة تعرف  وأما االمتحان واالختبار فليس الغرض فيه إقناع يف رأي البتة، بل
املمتحن، والقياس املغالط، واحد يف املوضوع؛ لكنه إذا استعمل على أنه  فكأن القياس املعاند والقياس. القياسات

تعجيز اخلصم  وإذا استعمل والغرض فيه. احلق، أو اإلقناع بالعدل، مسى سوفسطائيا، أو مماريا مشاغبا يراد به إثبات
وإذا استعمل والغرض فيه . قياس عناد جزه، عند القياس اهول عجزه عند اخلصم أو عند آخرين، كاناملعتقد ع

تضليله، أو يراد إظهار املخبور أو املعتقد من عجزه، كان قياس  استكشاف حال املخاطب أمره من غري أن يراد
نافعا   أن يسمى من خياطب ليفيد عقداأيضاً حبسب اللغة مطابقة هلذه األرض، فإنه ليس حيسن واأللفاظ. امتحان

 .مغالطا، وال معاندا، وال خمتربا ممتحنا

 .الغرض فيه إيقاع اعتقاد وتصديق البتة وأما اإلنشاد، فهو بعيد أن يكون

 وال يقال ملن حيسن اإلقناع يف اهلندسة -إقناع الناس يف األمور اجلزئية  وأما اخلطابة، فإن اخلطيب، هو املقتدر على
- ب خطيباوالط بطريق  فلم يبق لنا اسم أوىل ذا من اسم اجلدل، حىت تكون الصناعة املعدة إللزام اخلصوم 

نافعا يف كل وقت، فإن  فإنه وإن كان ليس إلزام كل رأي. مقبول حممود بني اجلمهور يف أي رأي كان جدال
بل إذا صار . ن هذا غري ممكنفقط؛ فغ الصناعة االختبارية ال تكون صناعة بأن تكون ملكة على طرف واحد

يفيدها صحة، فإنه تتبعه أو تلزمه أو تتقدمه ضرورة أن يكون  الطبيب مقتدرا على التصرف يف أحوال األبدان حىت
 يف أحواهلا مبا هو تصرف مطلق، فكان مقتدرا أيضاً على أن يفيد املرض؛ ألنه ليس مقتدرا على التصرف املطلق

 .حفظها على البدن ة من حيث هي صحة، بل من حيث هي حالة ميكن إحداثها، أواالقتدار إمنا يكون على الصح

مقتدرا على اإلقناع، من حيث هو إقناع، فلذلك  فكذلك املقنع على النافع يلزمه أن يصري مقنعا مطلقا، فيكون
ى ارى الطبيعي، اجلديل مقتدرا على اإللزام املطلق، لكنه يكون جدليا عل يقتدر على غري النافع؛ فيعرض من هذا

كان استعماله ما يستعمله  فإنه إمنا يكون طبيبا على ارى الطبيعي إذا: استعماله ذلك يف املنافع، كالطبيب إذا كان
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 .يف النافع؛ فإن حرف ذلك فقد أساء

ضاً رمبا وأي .النافع يف وقت إلزام أحد طريف النقيض، ويف آخر مقابله؛ وذلك مع إنسان وإنسان على انه رمبا كان
 .آخر يقع أحد طريف النقيض لذاته، ويقع الطرف اآلخر بالعرض يف إثبات نافع

   
واليت . اإلنشاد الشعري خماطبة قياسية، فإما أن يكون القصد فيها التصديق أو ال يكون، بل التخييل، وهو وإذ كل

والتعليم؛ وإما أن يكون الراد فيها وهو الربهان  القصد فيها التصديق فإما أن يكون املراد فيها اإليضاح للحق،
على  واليت يف الكلية، فإما أن تكون الغلبة واإللزام فيه. األمور اجلزئية وإما يف الكلية الغلبة واإللزام، وذلك إما يف

والذي الغرض . كشف وفضح سبيل أن الغرض فيه نفس اإللزام، أو على سبيل أن الغرض فيه غريه من امتحان، أو
ومجيع هذه خمصوصة بأسام الئقة، وتلك األسامي ال  ، فإما على سبيل مغالطة، وإما على سبيل عدل؛فيه اإللزام

ولفظة اجلديل تليق بعدة منها، وهو ما يكون . املعىن ال ينفع إال يف املخاطبات تصلح إال يف املخاطبات، ألن ذلك
باسم الئق به يف حد  وقد خص كل واحد منها. سبيل املنازعة؛ فإنه إذا مل تكن منازعة، مل حيسن أن يقال جدل على

 .له اسم ختصيصه، فاألوىل أن يسمى باسم اجلدل هذا القسم الذي بقى، فليس

سبيل قدح زند الفائدة؛ مل حيسن أن يقال  على ان املتناظرين إذا مل يكن بينهما معاندة ما، بل كانا يتخاطبان على
ولو للنافع مبا يتمحل من املشهورات واملتسلمات، فكثريا ما خيرج  ،وأما إذا كان الغرض اإللزام. لتناظرمها جدل

وأما . فيه أن يعاند وحيتال؛ فإن احلق طريقه واحدة غري متغري ال حميص عنه، وال حيسن العناد احلال بالقايس إىل
 .واللجاج متحل قياس غري حق لينتفع باإلقناع، فال يبعد أن حيوج فيه إىل العناد

قبول غري احلق، فال يبعد أن خيرج حماول  ن الرأي النافع اعتقاده غري حق، فيحتاج أن يلزم اإلنسانوكثريا ما يكو
يقوى املقابل الذي هو احلق، فيضطر إىل احليلة من املشهورات،  ذلك عن حاق اإلنصاف، إذا اتفق أن ينازع مبا

وكثريا ما  ل، وكثريا ما ينتقض بعضها بعضا،فإن املشهورات أيضاً كثريا ما تتقاب. واملخادعة ويضطر إىل االحتراز
يتخلص عن عهدة مشهور آخر، وإىل   فيحوج أيضاً هذا القياس إىل أن- كما ستعلم - تتأدى إىل نتائج متقابلة 

مقابله أغلب وأشهر، فإن املشهورات كما ستعلم خمتلفة يف  ورمبا كان الذي يوجب. تغليب مشهوره الذي يستعمله
 فاملناظر ال خياف أن يفسد عليه الصدق حجته، فإن الصدق ال ينتج. والصدق فهو واحد ا احلقالقوة والضعف؛ وأم

ذلك، والصدق كثريا ما  وأما املشهور فقد يعمل باملشهور. نقيض نتيجة الصدق، وال يوجب مقاومة قياس الصدق
 .يعمل باملشهور ذلك

 إىل أن ينصره مبا ليس حبق، بل مبا هو مشهور، فيفطن متعذرا، فيحتاج أيضاً ورمبا كان الدعوى حقا، والربهان عليه
عن مجيع ذلك، لك  فإذا كان القياس اجلديل ممنوا باالحتراز. مناقضه، فيصعب األمر، وحيوج إىل املراوغة لذلك

اتباع ملنهاج واحد، بل حيتاج أن تكون  يكن بد من أن يكون كالمه ليس صرف نظر يف األمور كما هي، وال فيه
ومن بلى بالتدبري يف دفع نصرة . املشهور أو الصادق الذي نصره وب من احليلة، وأن حيوج إىل معاندةمعه ضر

 .يستغن عن ضرب من اللجاج، وإن كان غايته نفعا ما الذي يناقض معه، مل

قوة وأما اجلدل فإنه يدل على تسلط ب. والنظر ال يدل على غلبة أو معاندة بوجه واسم املناظرة مشتق من النظر،
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جعل القياس  فليس مبخطئ من. يف اإللزام، مع فضل وحيلة أخرج من الطبيعي ومن العدل الصرف يسريا احلطاب
يلتفنت أحد إىل ما يقوله بعض  فال. املؤلف من مقدمات مشهورة خمصوصا باسم القياس اجلديل، بل عمل الواجب

 .املموهني

  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 للسائل وايبيف بيان حد اجلدل وتناوله 

  وإشباع القول يف السائل وايب

ميكننا ا أن نأيت باحلجة على كل ما يوضع مطلوبا من مقدمات ذائعة،  فغرضنا اآلن يف هذا الفن هو حتصيل صناعة
 .أجبنا مل يؤخذ ما يناقض به وضعنا وأن نكون إذا

غرض من األغراض، على سبيل اإلرادة، صادرة موضوعات ما حنو  والصناعة ملكة نفسانية يقتدر ا على استعمال
وهذه . ولذلك فجميع هذه املقاييس، والتصرف فيها، والعلوم كلها صناعة. فيها عن بصرية، حبسب املمكن

- الصناعة حصوهلا املمارسة   قد يعني على حصوهلا االستعداد اجلبلي يف بعض الناس، وقد يعني على-أعين اجلدلية  
 .واالستعمال للجزئيات

   
بل . كانت ناقصة صناعة بنيت على فطرة أو جتربة من غري أن يكون الصانع قوانني كلية هي معايري له، لكن كل

الفطرة حتصل على كماهلا األقصى، وإن توفر  ليس كل صناعة أيضاً حيصل هلا أن ترفد بالقوانني والتجربة ومبساعدة
فإذا مل يبلغ . لة فيها شديدة الطاعة للقوة الفاعلة، ليس فيها عائقاملستعم فإن من الصنائع ما املواد. عليها مجيع ذلك

من اخلشب كرسيا،  كماهلا األقصى يف االستعمال، كان السبب للنقص يف الصناعة، كمن ال يتهيأ له أن يتخذ ا
 .فإن ذلك ليس ألمر يف نفس اخلشب، بل ألمر يف نفس الصانع

أما . نفس الغرض  الغرض األقصى فيها، هو املنفعل، أو اآللة، أوالصنائع ما يكون السبب يف قصورها عن ومن
يبلغ الفاعل يف تلك املادة املخصوصة غايتها؛  املنفعل، فإذا كان فيه معاوقة للفاعل، فإن كان فوق قوة الفاعل، مل

ة حاهلا مع املنفعل وأما اآللة، فإذا كانت اآلل. ما، مثل الصناعة املصارعة وإن كانت املعاوقة دون ذلك؛ بلغ مبلغا
حيصل يف كل  وأما الغرض، فإذا كان نفسه أصعب من سائر ما يشاكله، وكان متعذرا أن. هاتني احلالتني إحدى

وهذا يناسب القسم األول، . هلا تقابل مادة، بل يف مادة دون مادة، مثل تفهيم الدقيق من املعاين، فليس كل مادة
حىت يكون التقصري منها، بل ألن املطلوب نفسه فوق املعتدل،  ادة كلهوخيالفه يف أن التعويق ليس من سبب امل

 .املادة وأما األول فكان التعويق كله من جهة. لكانت جتيد الطاعة من غري معاوقة ولوال ذلك. وصعب املرام

در ا على تكون امللكة النفسانية النقت وإذا علمت هذا، فليس إذا كان بعض املواد يستعصي فال يبلغ فيه الغرض،
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 هي اليت - اليت هي الصناعة -نقل إن هذه امللكة النفسانية  استعمال موضوعات حنو غرض ما معدومة؛ فإنا مل
موضوع بل استعمال ما يكون موضوعا قابال مقويا عليه، وعنينا قدرة حبسب ما ميكن  يقتدر ا على استعمال كل

 .حيصل لإلنسان بسبيل الكسب أن

 وإن كان قد ال ميكنه أن يفيد الغرض يف - وعمل عليها  ملكة إفادة الصحة إذا حصل القواننيفالطبيب موجود له 
 فإذا كان ما يعينه، وهو الطبيعة، قاصرة، مل يقتدر بذلك اقتداره على. صناعته معينة  إذا كان باحلقيقة0كل بدن 

ميكنه أن يأيت بكل ما  ته إىل مباوكذلك اخلطيب؛ وهو خطيب مبلك. استعمال املوضوع، إن وجد ما يعينه كافيا
يبلغ الغرض يف واحد، فليس ذلك لفقده هذه امللكة  فإن مل. يوجب اإلقناع حبسب املقدور عليه بالقوة اإلنسانية

 .لإلقناع اليت ا يقنع املستعدين

نسان وجودا وبعضها هو مما يوجد لإل على أنه يشبه أن تكون بعض الصناعات هو مما يوجد لإلنسان وجودا كامال،
للصحة؛ وقصور اإلنسان عن حتصيلها بالتمام كأنه كقصور عن  مث للصناعة يف نفسها حد واحد، كما. دون الكامل

فإنه إذا كان الغالب . ينسب إىل الصناعة كما ينسب إىل الصحة؛ وكذلك إىل الفضيلة حتصيله للصحة، فيكون إمنا
كاحلال يف أفعال  عة له، وإن كانت باحلقيقة غري حاصلة له،حتصيل أفعال الصناعة، ينسب إىل وجود الصنا عليه

 .الصحة

فإذا كانت . تنجح يف كل مادة، بل يف أكثر املواد ويشبه أن تكون الصناعة ليست تصري صناعة بان تكون أفعاهلا
يف الغرض، أو ا الصانع، ومل يقصر فيها، كان صانعا؛ وإن مل يبلغ الغرض بسبب  هناك أفعال ا يبلغ الغرض، وأتى

ا أن يصادف الغرض املقصود  املنفعل، أو يف اآللة، فيكون كونه صانعا متعلقا باقتداره بتلك األفعال، اليت ميكن يف
 .األمر، ورمبا وقع اإلخفاق لكن اإلجناح يقع يف أكثر. ا، إن مل يكن سبب من خارج

 يف كل غرض، خرج الطب واخلطابة والرماية إصابة فإن كان حد الصناعة هو احلد املوجب ألن تكون للصناعة
وإن كان حد . صنائع؛ وإن كانت تسمى صنائع، مل تكن توجد لإلنسان باحلقيقة واملصارعة واادلة عن ان تسمى

استعماهلا مبلكة   إذا حصل اإلنسان منها القوانني، ومتكن من-الذي أومأنا إليه، فتكون مجيع هذه  الصناعة هو
 .ت صناعا- نفسانية 

   
واحد بعينه من طريف  فليس الغرض هو اإلقناع واإللزام يف. املقصود يف هذه الصناعة هو اإلقناع واإللزام والغرض

وخيتلف فيه، فيكون للجمهور والعاميني من  النقيض، بل يف كل واحد منهما، إذا كان من شأنه أن يبحث عنه،
فإن كان .  من املشهورات سبيال تأيت عليه املخاطبة الواحدةالسبيل إليه أرباب الصنائع فيه رأي غري غريزي، فكان

به خماطب  من الذائعات أو كان السبيل إليه طويال ال تفي به قياسات مركبة مبلغها مبلغ ما خياطب ال سبيل إليه
عضها كان إمنا يتم مبخاطبات يوطئ ب واحد يف وقت واحد، حىت يضبطه ويكون له فيه املراجعة وعليه املطالبة؛ بل

ثالث أو رابع، إذ كان الوقت الواحد ايل يسع لطول حماورة ال  لبعض، ويبلغ فيها الغرض مبخاطبة أخرية يف وقت
ومن جيري  املخاطبة جدلية، بل األوىل أن تكون تعليمية، ومل تكن مما حيسن خماطبة اجلمهور به يفي به؛ مل تكن هذه

قائم الزاوية، فالوتر يقوى على  ن يكون الوضع هو أن كل مثلثوهذا مثل أ. جمراهم، بل خماطبة املتعلمني خاصة
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فأمثال هذه املباحث ال . اجلدلية يف موقف واحد كنه الغرض فيه اآلخرين، فإن هذا ال سبيل إىل أن نبلغ باملخاطبة
 .اجلدلية تكون أغراضا يف الصناعة

أمر عارض؛ ولذلك ال يتغري بأن يصري غريه  ة، فهووأما كونه إلزاما يف هذه املسأل. اإللزام: فالغرض األول يف اجلدل
اإللزام يتغري؛ كما أن الطبيب غرضه األول إفادة الصحة؛ مث له أن يفيدها  مرادا إلزامه، وإن كان مقابله؛ ألن قصد

 .خيتلف بالتسخني وتارة بالتربيد؛ فال يصري ذا متقابل الغرض؛ ألن غرضه األول مل تارة

واحد منهما هو صناعة اجلدل، بل فعل  م من القياس اجلديل؛ فإا قياسية واستقرائية، وليسواحلجة اجلدلية هي أع
الطب، وال االمتناع عن قاذورة شهوانية، فهو نفس الفضيلة  وكما أن العالج ليس صناعة. من أفعال صناعة اجلدل

وإمنا الطب ملكة يقتدر ا على . أوهلما عن صناعة الطب، واآلخر عن فضيلة العفة العفية، بل مها فعالن يصدر
اليت يصدر عنها  العالج، والعفة ملكة يصدر عنها االمتناع عن الفواحش؛ كذلك صناعة اجلدل هي امللكة إجياد

 .املذكور تأليف القياس على النحو املذكور، أو االستقراء على النحو

": أنولوطيقا"يسمع املعلم األول يقول يف  ملوبئس ما ظن أن القياس اجلديل هو فعل يصدر عن السائل ال غري؛ كأنه 

املتسلمات؛ بل ايب إمنا هو جميب، من حيث هو حافظ وضع،  إن ايب يقيس من املشهورات، والسائل من
فإذا قاس قايس على رأى هو وضع حيفظه، كان جميبا؛ وكان السائل . ناقض الوضع والسائل هو سائل من حيث هو

حاتفظ كان  وإذا قاس قايس على مقابل وضع مبقدمات يتسلمها من. سه، ويقاوم مقدماتهيفسد عليه قيا حينئذ من
 .سائال، ولكل واحد منهما قياس

حاول أن يقنع اجلمهور أو املتعلم يف رأي أو مبدأ صناعة، يريد أن يعتقد  أرأيت لو أن مدبر مدينة، أو معلم صناعة،
املقدمات منهم،  جة كلية، كان بذلك سائال، وكان حيتاج أن يتسلمأتى بقياس من املشهورات ليعتقد نتي رأيه، فإن

. باملشهور املسلم، ويكون قايسا جدليا ليس بسائل أكان يصري بذلك برهانيا أو خطابيا أو شعريا؟ كال، بل إمنا يأيت

ره ناصر؛ فإن جديل، ألنه سائل، بل إمنا يكون سائال إذا حاول إبطال وضع ينص فليس كل قياس جديل إمنا هو قياس
كذلك إن . البتة هناك وضع منصور، وإال هناك ناصر يذب عنه، كان القياس اجلديل موجودا، ومل يكن سائل مل يكن

أنه مقاوم فقط، وكان اآلخر ينصر  كان هناك مناقض ليس على سبيل أنه ينصر وضعا نقيض وضع الثاين، بل على
 .وضعه بقياس، كان الناصر ليس بسائل

؛ ويعنون " جديل سائل:"يعين به غري ما يعين يف زماننا بقوهلم" سائل جديل:"هلم فيما سلف من الزمانقو واعلم أن
سائال من جهة أنه يقصد فيبتدئ فيسأل خماطبا له  فإن السائل اجلديل إمنا يسمى اآلن. باملسألة غري ما نعين به اآلن

مث بعد . ألول سائال، ومسألته هي ما سأل من نفس الرأيرأيه كان جميبا، وكان ا عن رأيه يف أمر؛ فإذا أجاب مبا هو
أو غري ذلك، مما هو  يسأل باحلقيقة شيئا، وعلى جمرى العادة، بل يأيت بقياس من تلقاء نفسه، أو استقراء، ذلك ال

يسمون إيراد هذه احلجة املوجبة حنو  لكنهم ما. عندهم حجة، فينتج بذلك نقيض وضعه من غري أن يسأل شيئا
أليس يلزمك عن هذا كذا؟ وهل : بالفعل فهو بالقوة، كأنه يقول ابة املخاطب سؤاال، مبعىن أنه وإن يسألاستج

 .ذلك عندك جواب هذا؟ وما أشبه
   



 618                    ابن سينا- املنطق

هذه الصورة، بل كان  السائل اجلديل احلقيقي، والذي كان يف الزمان القدمي يسمى يائال، فلم يكن يسأل على وأما
فجعلها على صورة ضرب منتج، فكان ايب ال  ة، فإذا استوفاها تسلما،عمد حينئذيتسلم من ايب مقدمة مقدم

 .كان تقدم فسلم املقدمات جيد حميصا عن إلزامه يف مدة قصرية، إذ

اآلن، أن أولئك املتقدمني كانوا أحرص على احلق منهم على  والسبب فيما عليه املر يف ذلك الزمان، وما عليه األمر
 الصناعة، فكانوا حيسنون تلقف املسائل املتسلمة، ويعرفون ما جيب أن يطالب بتسليمه ا أمهر يفاملراءاة، وكانو

مبا ينساق إليه تسليم كل ما  معرفة حمصلة مميزة، كأم ينظرون إىل واحد منه بعينه، وكان ايبون بصراء أيضاً
 .يسلمونه، فيعرفون كيف يسلمون

كانوا يقصدون  واألقدمون منهم الرامسون هلم ما رمسوه. ر مهتهم الظهور بالغلبةأهل زماننا فأكث وأما املتجادلون من
قياسه وحجته يف املعاندة، وهم يسمعون  بذلك ارتفاع الشأن عند امللوك، فكانوا سائلهم أن يورد كل واحد منهم

وعاندوا فيه، وغالطوا؛ بالسبب املنتج هلا، فأنكروه، ومل يسلموه،  ويصغون، حىت إذا جاءت النتيجة فطنوا حينئذ
السائل منهم  فما كان يف منة. النتيجة، مل يبعد أن يسلموها غافلني عن عاقبتها، فيقعوا يف حرية ولوال انسياقها إىل

وال له بصرية مبا جيب أن تكون عليه  أن يفي بتسلم مقدمة مقدمة، إذ كانت املقدمات غري متميزة عنده بأعدادها،
بل كان األسهل عليهم االستمرار على إيراد مجلة . إىل الغرض يئة والتأليف، حىت تؤدياملقدمات من العدد واهل

 إن كانت قياسات؛ كفعل من يفعل بتجربة أو ملكة غري قانونية، فكان لو كلف أن يبدأ خملطة هي قياسات بالقوة

باالعتياد؛ فإنه لو كلف أن  يفعلمبسألة مسألة عرض له ما يعرض للموسيقار الذي ال قانون عنده ملا يفعله، بل إمنا 
أن يأيت ا عند التركيب، كأنه إمنا يتذكر كل واحدة منها إذا  يدل على نقرة نقرة مل يتخيلها باالنفراد، بل إمنا ميكنه

 فهنالك يعمل بعجلة، فإن توقف عند نقرة زال خياهلا، فلم يأته خيال األخرى،. خيله ذكره ما تقدم عليه، أو

العمل حىت يكون قبل  وأما أن يدل عليها واحدة واحدة، وهو ال يعمل أو قبل أن يشرع يف. ادهاليصدر عنه إجي
 .كاألقل العمل لكل نقرة رسم يف خياله كأنه ينظر إليها، فأمر املمتنع أو

اول وأما إذا ح. واستمر على ج خاطره كذلك السائل عندهم كان إمنا ختطر بباله املقدمات إذا شرع يف استعماهلا،
 .فهذا ما كان السبب فيه من قبل سائلهم. واحدة، تعذر عليه جتريدها وتعديدها يف ذهنه ليتسلمها واحدة

مرة  فإنه لو وقع له سائل يتسلم مقدمة مقدمة، فرمبا سلم ما يضره وهو ال يشعر، فغن أنكره وأما من قبل جميبهم،
من االحتياط له إال أن   احلجة تلزمه، فلم يكنأخرى، أنكر عليه ذلك، واستعجز يف ذلك، فلم يلبث أن تكون

فإذا أنصت جلميع ما يقوله . فينكره وال يصدقه يستمع مجيع القول؛ فحينئذ حيس بالسبب الذي جيلب عليه اآلفة،
فلما استمرت عادة أوائلهم . مدة يفكر فيها أن كيف حيتال للتخلص ذلك تيسر له الشعور مبا يضره، وكانت له

يكون  عليها، وكان هلم مع االحتياط املذكور أن يطلبوا املاراجعات، ويكثروا املراودات، وال ة، بقواعلى هذه اجلمل
ورونق، وتظاهر بقوة، وبصرية يف  السبيل إىل لزوم ما يلزم قصريا، فيكون لكل واحد من السائل وايب اء،

 .الصناعة
   

مقدمات يسلمها له  لى خصم مقاوم، احملتاج يف قياسه إىلاألمر الذي هو الواجب، فهو أن ال يكون للقايس ع فأما
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فكيف يكون على . مسلمة أو غري مسلمة خصمه أن ميضي يف تلك املقدمات يؤلفها تأليفا، وال يدري هل هي
تكون تلك ملقدمات مسلمة بالفعل، ومل يسلم؟ وهل يف  اخلصم قياس من مقدمات ال يضعها وال يسلمها؟ وكيف

وليت شعري كيف يكون ما . يشتغل بتسلمها إال نفوذ يف الشك وحسن ظن قدمات، وهو الاستعماله تلك امل
 القياس الذي يلزم اإلنسان إال من مقدمات مسلمة عنده؟ وكيف يكون تسليم بال مسلم، جيمعه قياسا؟ وهل

حيصل له إال بعد ايب ال  وكيف يكون مسلم ومل يتسلم منه؟ ومعلوم أن تسليم السائل ال ينفع السائل، وتسليم
باطل غري متقن؟ فعسى أن ال يسلم شيئا منها، فيكون  السؤال؛ وهل يف إيراده قياسا من مقدمات مل تسلم إال عمل

ويكون مجيع ما سرده ضائعا، بل حيتاج أن يعاوده من رأس إذا مل تسلم له مقدمة،  حينئذ ما ظنه قياسا ليس بقياس،
وإمنا يكون القياس  . توىل باطال؛ وإن أمكنه فيحتاج أن يقيس حينئذ من رأسيف إثباا، فإن مل ميكنه فقد فيشرع

 .قياسا اآلن حني سلمت املقدمة

 أن يكون قياسا من مقدمات قد تسلمها، فيلزمه ال حمالة أن يسأل -هو سائل   من حيث-فاألمر الطبيعي للسائل 
السؤال هو سائل  عن مقدمة، والسائل اجلديل ذافيتسلمها، فتكون املسألة اجلدلية باحلقيقة مسألة  عنها أوال

 .اجلدل جديل، ألن هذا السؤال هو الذي يدخل يف نفس اجلدل، وبه يتم فعل

إمنا هو متهيد ملا حيتاج إليه ليجادل  فأما السؤال عن املذهب فهو أمر خارج عن اجلدل، وإن كان شيئا البد منه بل
 .الرمي، بل هو متهيد ملا حيتاج إليه لريمي حنوه ا منكما أن نصب الغرض ليس جزء. عليه بعد ذلك

وللسائل خاصة إيراد القياس . فيه، فهو إيراد القياس اجلديل، واحلجة اجلدلية وأما األمر املقوم للجدل الداخل
 أوال مسائل، فإذا والقياس السائلي، حمصل من املقدمات اليت من حقها أن تكون. خاصة، واحلجة السائلية السائلي

الداخل يف اجلدل على انه جزء منه هو السؤال  فالسؤال اجلديل. تسلمت كان حينئذ له سبيل إىل القياس السائلي
سائل جديل من جهة هذا السؤال املسئول، ليتسلم ما يستعان به يف إنتاج  والسائل اجلديل هو. عن املقدمة ال غري

 .واضع مقابل وضع

اعتقد ألنه ناصر وضع نفسه، وحاك عن  ورد ما هو السبب عنده يف اعتقاد ماوأما ايب فال حيتاج أن يسأل، بل ي
وناصر وضع نفسه حيتاج أن يورد وضعه مبقدمات . إىل شهادته داعيه إليه يف نفسه؛ وليس يفسد وضع غريه فيحتاج

- مسلمة ال عند نفسه فقط  بوجود حىت يكون الرضا ما يرضاه، وال عند خصمه إذ ليس إثباته لوضعه متعلقا 
 .نفسها  بل أن تكون مسلمة يف-له وضع، وإن مل يسلم مل يكن له وضع  حىت إن سلم هو كان خصم له

معاند له صارت نصرته بالذب؛  فإن اتفق أن كان هناك. وناصر الوضع قد يكون ناصر وضع عند من ال يعانده
 .سه بان مينع ما ينتج مقابلهاوعن نتيجة قيا الذب عن مقدمات قياسه بان مينع املقاومات،: أعين بالذب

حبسب اإلجابة داال على وضعه الذي له، كذلك قد يتعرف ما دعاه إىل  فكما أم ايب يتعرف مذهبه ليكون
فإنه  يكون جوابه إال باحلجة، وحينئذ ال تكون حجته مبنية على ما ياتيه من جهة تسليم خصمه، فحينئذ ال. وضعه

يقاومه يف املقدمات   أن- وهو السائل -صمه، بل حبسب نفه؛ لكن خلصمه ليس داعيه إىل وضعه أمرا حبسب خ
 .تأليف ما ينقض وضعه اليت يشتمل عليها ما دعاه إىل وضعه، وأن يترك ذلك ويقبل على

الذائع احملمود؛ لكن أحدمها مما هو حممود حبسب  فالقياس اجلديل أعم من السائل اجلديل، وكالمها يؤلف من
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وكل حممود فهو مسلم من حيث هو حممود؛ لكن للمجيب خاصية . املخاطب  مما هو حممود عنداجلمهور، واآلخر
ا  ولكل واحد منهما حيلة ومزاولة يتم. ال نفعل، وللسائل خاصية مناقضة تنحو حنو أن يفعل مقاومة تنحو حنو أن

أمكنه األمر العام له ولغريه،   إذافإنه. فعله؛ لكن السائل غايته مضمنه يف كونه قياسا، ومتوصال إىل عمل القياس
فإذا ذكر أن اجلدل ملكة يقتدر ا على . مقابل الوضع وهو اختاذ القياس من املسلمات، فقد أمكنه القياس على

ذلك االقتدار حال السائل، وبقى حال ايب من حيث هو جميب، وإن كان ال  إحياد مثل هذا القياس، دخل يف
يكون  والسائل يلزمه من حيث هو سائل أن. مه من حيث هو جميب، أن يكون قياساايب ليس يلز ألن. يقيس
 .قياسا

   
ملكة يقتدر : "قولنا فإذن يف. ال مننع أن يكون ايب قياسا، وال نوجب أن يكون كل قياس إمنا هو للسائل على أنا

يث هو سائل، بل بقى علينا حال السائل من ح قد فرغ عنه من حال" ا على إجياد القياس على النحو املذكور
 .ايب من حيث هو جميب

مبقدمة  والذب هو أن ال يسلم ما يتألف منه مقاومة مقدمة، أو ال يأيت. من حيث هو جميب، الذب وحال ايب،
ه منه ما يؤدي إىل نقض شيء مما يتم ب وباجلملة أن ال يؤخذ. منتقضة، أو ال يسلم ما يتألف منه ما ينتج نقيض وضعه

. الكلية اليت كأا األصل، جبزئي خيالفه، فتكون من الشكل الثالث وهذا النقض إما نقض مقدمة قياسه تلك. فعله

 ميكن أن ينقض به مقدمته وهو ال يشعر، أو ينقض مقدمة قياسه بقياس يل على سبيل نقض فال جيب أن يسلم ما

فال جيب . تنقض بل أصال بقياس قدمة يف قياسه جزئية، فالباجلزئي، بل على سبيل إنتاج املقابل؛ ألنه رمبا كانت امل
يكن نقضا وهو ال يشعر، أو تنقض مذهبه بقياس يسدد  أن يسلم ما يؤلف على يؤلف على مقابل مقدمته، وإن مل

 .يسلم أيضاً ذلك حنو الوضع املقدمة؛ فال جيب أن

 .فعل، ال فيما يفعلين وهذه ملكة مقابلة مللكة القياس السائلي إذ هذه ملكة فيما ال

لنا قدرة على كمال األمر يف املخاطبة اليت قوام  فإذن هذا الرسم مطابق ملا يدل عليه اسم اجلدل؛ وهو أن تكون
فباحلقيقة والواجب ما . عامله كما يؤثره السائل، أو يرد باطله كما يؤثره ايب أمرها على القياس اجلديل، بأن ينفذ

حيث قلنا، وقوة من حيث  وهذه امللكة باحلقيقة صناعة من. ون إذا أجبنا مل نأت مبتناقضوأن نك: يف رمسه فقيل زيد
 .تعمل يف متقابلني

  الفصل الرابع

  "د"فصل 

 يف إبانة ما غلط فيه قوم من أمر القياس اجلديل

  .باملواضع ويف تعريف املوضع واملقدمة وأسباب الشهرة، وإعطاء السبب يف تسمية هذا الكتاب
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وظن . موضوعاا مقدمات أكثرية الصدق ن قوم أن القياسات اجلدلية إمنا هي قياسات جدلية بأن تكونقد ظ
وهذه كلها ظنون فاسدة؛ فإن . بأا تنتج احلق يف أكثر األمر آخرون أن الصناعة اجلدلية إمنا هي صناعة جدلية

 ليس من شرط املشهور واملتسلم أن يكون الو. قياس جديل بأن مقدماته متسلمة أو مشهورة القياس اجلديل إمنا هو

يشتهر ما هو حق مطلق؛  حمالة صادقا؛ بل كثريا ما يسلم الباطل؛ وكثريا ما يشتهر ما هو كذب؛ وكثريا أيضاً ما
وليس يتفق أن ال تقع الشهرة . األول، ويكون مشهورا وكريا ما يكون احلق غري بين بنفسه يف اعتبار البيان العقلي

 .الصريح ال يكون مشتهرا و أكثري الصدق؛ أو احلقإال ملا ه

جدلية بأن أكثر قياساا تنتج احلق، فهو حتديد للصناعة  وأما الظن اآلخر، وهو أن الصناعة اجلدلية إمنا هي صناعة
 .التامة حتديد فاسد،بل الصناعة تحد مبا جيب أن يكون موجودا يف كل أجزائها وهذا. بأن أكثر أجزائها كذا

   
الشهرة ال متنع  مث. الشهرة، أو التسليم، شرطا يف مقدمات القياس، فيجب أن يوجد يف كل قياس جديل إذا كانتو

مساوية للمقدمات املشهورة الباطلة؛ بل  أن تكون موجودة للباطل كما احلق، حىت تكون املقدمات املشهورة احلقة
وإذا كان اتفاقا مل يكن .  من حيث هو مشهور أو باطلاتفاقا ال وجوبا إن اتفق تغليب ألحد الطرفني، فإمنا يتفق

يغلب النتائج  وإن كان لقائل أن. أن تكون أيضاً النتائج احلقة والباطلة يتفق هلا أن تكون سواء معتمدا ومل ميتنع
نا أن جنيب فقد تنتج عن الباطلة واحلقة، فكان ل احلقة على الباطلة، ألن الباطلة ال تنتج إال عن الباطلة، وأما احلقة

يغلب الباطلة بأن يتفق أن يكون عدد ما ينتج الباطلة بالفعل مع ذلك أكثر من  إن هذا أيضاً ال يوجب أن ال: فنقول
أخرى أكثر، فإنه  ينتج احلقة والباطلة معا بالفعل مبقدار ال يتكافأ، وإن كان عدد ما ينتج احلق من جهة عدد ما

األخر، فال يقاس ا على حق أو   من الباطل، ويعطل مجيع الضروبميكن أن يقاس بضرب واحد على عدد كثري
ينتجه كل ضرب من احلق أو الباطل مثل عدد الضرب اآلخر،  إمنا كان ما يقوله مصغى إليه لو كان عدد ما. باطل

 ويف. الكن هذا أمر ال ميكن وال يكون، وإمنا املمكن غري هذ. فكان حينئذ احلق أكثر مث أخرج مجيع ذلك بالفعل،

الشهرة بينا من أمرها  املمكن أن يفرض أن الشهرة وقعت حبيث تنتج احلقات مثل ما تنتج البواطل فال تكون نفس
كان ذلك واقعا فتكون حينئذ الصناعة جدلية، وإن  أا ال تقع كذلك؛ بل إن كان مانع فأمر آخر غري الشهرة، وإذا

 .احلق مل تكن تنتج يف األكثر

ال يكون، وجنعل مقدما ما يف  هذا ال يقع البتة، قلنا أن نفرضه فرضا، كما نفرض فرضا ماوأيضاً، إن كان 
ذه الصفة، لكان حينئذ ال تكون الصناعة املنتجة ممن  أرأيت أنه لو كان املشهورات ال تكون: الشرطية، فيقال

 وتكون الصناعة منتجة من ال تكون الصناعة املنتجة من املشهورات جدال، فإن كان حينئذ. املشهورات جدال
أو غري  فليس كوا صناعة منتجة من املشهورات كوا جدال، بل تكون بذلك برهانية أو خطابية املشهورات،

 .صناعة جدلية بشرط آخر وإمنا تكون الصناعة اجلدلية. ذلك، فال يكون هذا الرسم صحيحا لصناعة اجلدل

كيفية الصدق والكذب يف املقدمة وال يف النتيجة، بل  شتغل حباللكن جيب أن ال تلتفت إىل هذه األشياء، وال ت
متسلمة، والنتيجة الزمة عن متسلمات، وإال فقد صعب على اجلديل أن ينظر يف كل  تلتفت إىل أن تكون املقدمة

شغل، أو  هل هي أرجح يسريا من املتساوي الصدق والكذب؛ وحيذر أن تكون صادقة يف الكل فيكون يف مقدمة
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هناك قياسات أكثر من ذلك   إذا قاس قياسا منتجا للكذب، أو قدر على إنتاجه ال يكون جدليا، أو تكونيكون
جدليا ال ألمر يف نفسه، بل ألمر له بالقياس إىل  بالعدد تنتج الصدق ويكون قادرا عليها، فيكون قياسه ذلك

 .قياسات أخرى يف القوة

املنفعل، لنه حياول أن ال  أما ايب من حيث هو جميب، فإنه قائم مقامإن السائل يقوم مقام الفاعل؛ و: قوم وقد قال
بل السائل سائل ألنه . مائيته أن يكون حماوال ألن ينفعل وهذا من العجائب أن يصري قائما مقام املنفعل، ألن. ينفعل

الالنفعال  فعل فبأن يطلبه، وأماأما ال. بأنه حياول مقابلة السائل بالفعل والالنفعال مجيعا حياول الفعل وايب جميب
 .فبأن ال يقبله

   
فإمنا جيب عليه  أن اجلديل، وإن كان له أن يتكلم يف كل مسألة حىت يف مسألة طبية وطبيعية وغري ذلك، وظن قوم

وليس كذلك؛ بل جيب أن يقال أنه . املشتركة من حيث هو جديل أن ال يتكلم من مبادئها، بل من املبادئ املشهورة
استعمال مبادئ تلك الصناعة بأعياا، كما يكون كالم التعليمي   يكون جدليا بأن يكون كالمه مقصورا علىليس

أن  له أن يستعمل املبادئ املشتركة أيضاً القريبة عن ذلك إذا كانت مشهورة، على أن يعلم مقصورا عليه؛ بل بأن
األول يكلف اجلديل أن يقتين  بل التعليم. ني أهلهاله أن يستعمل املبادئ اخلاصة بتلك الصناعة املشهورة فيما ب

كانت بعد املبادئ من املطالب اليت أنتجوها من تلك  الشعور باملشهورات اخلاصة عند أهل صناعة، كانت مبادئ أو
معلومة لديهم، وحىت أن اجلمهور رمبا شاركوهم يف قبول تلك على سبيل التسليم  املبادئ، فهي مشهورة فيما بينهم

ميكن، إال أنه حني  كان أيضاً منها ما سبيل الربهان عليه بعيد، والقياس عليه من املشهورات مما ال ورمبا .مدواحل
من حيث هو مشهور، مثل كون الشمس  قبل واشتهر صار من املشهورات يف أهل الصناعة؛ فللجديل أن يستعمله

فال جيب أن . جنما؛ ومثله يستعمل يف اجلدلكون زحل  ورمبا كان شيئا ليس عليه برهان، مثل. أكرب من األرض
بل ليس للجديل أن يستعمل من أحكام صناعة ومبادئها ما مل يكن مشهورا إال  .تلتفت إىل ما يقال من خالف هذا

أوائله مسافة  التسليم من خصمه حني يسلمه ما هو غري مشهور، وال أن حياول النظر فيما يبعد عن على سبيل
وقت تام للمخاطبة عن استيفائها   حقيقية أو ذائعة؛ إذ اجلديل ال ينفع بقياسات يقصرمديدة، وكانت أوائله

 .مسرودة

ومعىن املوضع حكم منفرد من شأنه أن .قد يسمى بكتاب املواضع والكتاب املوضوع للجدل يف التعليم األول
ان الضد موجودا لشيء، إنه إن ك: جتعل كل واحد منها جزء قياس؛ مثل قول القائل تتشعب منه أحكام كثرية

الصفة؛ بل  وليس غناؤه أن يستعمل يف القياس على هذه. فهذا حكم مشهور. سيكون موجودا لضد الشيء فضده
رمبا يشعر عند تأمله بضد يكون لشيء،  إن استعمل على هذه الصفة، فرمبا ضر؛ حينئذ يشعر مبا يفسده وينقضه، إذ

وأما إذا استعمل جزئية مقدمة . للجسم، وأيضاً فإن السواد له ض فإنهومقابله ليس لضد الشيء، بل ملثله؛ كالبيا
مل توجد  فرمبا. إال مبا ال يدخل يف اجلملة املذكورة من جزئياته اليت هي جزئيات الكلى األول قياس، مل يشتغل بنقضه

فإن األمور . ري مشهورأمرا عقليا غ ورمبا كان هو أقرب إىل الشهرة، فكان الكلى. له مناقضة، ووجد لكليه مناقضة
إن كان اإلحسان إىل األصدقاء صوابا، : فإنه إذا قيل مثال. الشهرة إذا رفعت إىل أحكام عامة كلية جدا بعدت عن
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حتت  وإذا أريدت مناقضته، طلب جزئي. العداء صواب، كان هذا يف حد جزئيته قريبا من القبول فاإلساءة إىل
يناقض به، ومل يلتفت إىل أمور  و طلب شهرة مقابلة هلذا اجلزئي فقط، حىتاإلساءة إىل األعداء، حىت يناقض به ل

فإن تصور الكلى جدا أبعد من . العامة املذكورة، فرمبا مل يفهم وأما إذا أخذت املقدمة. خارجة عنه يف أكثر األمر
سهلة  ات والذائعة أموربعسر وجهد، وكان وقوعه باجلهد والعسرة مما يرته احلمد، كأن احملمود العقول، ورمبا فهم

التصور توجب صعوبة التصديق،  التصور، وكأن سهولة التصديق تتبع يف أكثر األمر سهولة التصور، وكأن صعوبة
فتكلف تعويض العبارة عنه أورثه ذلك سوء . مشهورا فكان عب التصديق بعيدا عن الشهرة، حىت لو كان الشيء

وذلك ألن احلق حق بنفسه، . لتصديق، فكأن التصديق واحلمد زايالنهإباء ل الفهم، وأورث سوء الفهم نفور الطبع
بسهولة يعرضه  يكتسب الشهرة ألحوال تقرن به، منها سهولة اجنذاب النفس إليه؛ فإن املنجذب إليه واملشهور

. لقوليقوله من غريه، وإن تشاركا يف ا ذلك لسرعة تسليمه؛ وكان اإلنسان احلسن البيان أقرب إىل أن نسلم له ما

له الشيء الذي لو طالب بتسليمه غريه ممن يقابله، عووق ومونع؛  كما أن املوثوق به، واحملتشم، واحملبوب، يسلم
 ليسا مبنيني على احلقيقة، بل على جسب مناسبتهما للذهان، وحبسب أصناف التخيل من فإن التسليم والشهرة

 .اإلنسان
   

عليه، قد رآه متقدموهم  لق املصلحة العامة به، وإمجاع أرباب املللاملشهورات ما يكون السبب يف شهرته تع فمن
وتصري شريعة غري مكتوبة، وجتري عليها التربية  ومتأخروهم، حىت إا تبقى يف الناس غري مستندة إىل أحد،

 .والكذب ال جيب قوله العدل جيب فعله،: والتأديب؛ مثل قوهلم

 .ومنها ما يكون السبب فيه االستقراء

 .احلياء واخلجل والرمحة واحلشمة ها ما حيمل عليهومن

مبا ال حيس به اجلمهور، إذا مل يعاملوا باملعاملة اليت ذكرناها، مما  ومنها ما حيمل عليه مشاكلته للحق، وخمالفته إياه
بع إذا يقبله الط فرمبا كان الشيء. وذلك نوع من قصد املعاندة واملناصبة. طريقة امتحان اهوالت ينبههم على

ونصب، وطلب وجه اخلالف، أحس مبا له  مث إذا تعصب،. كان املصفى إليه ليس يصغي على حنو معاندة ومناصبة
 .شهرة الشيء ورمبا كان اسم مشترك سببا يف. فيه أن ال يسلمه

باب غري الوجوب الصرف، فله ال حمالة أس وإذا كانت املشهورات صارت مشهورات باالنقياد واإلذعان املبين على
واألمر الشديد الكلية بعيد عن الذهن، سيشمئز عنه الذهن وال . وعنفه ختتلف حبسن موقعها ولطفه، وبسوء موقعها

الذهن؛ وإذا  استعمال اجلزئي من املوضع مقدمة نافعا حممودا، واستعمال الكلى مقدمة أمرا بعيدا عن يقبله، فيكون
اجلزئي ينقضه، أعين الكلى، وسيوجد له  فإن ما ينقض.  للجزئياستعمل وجدت املناقضات له كثرية، أكثر مما توجد

 .ما خيصه

 إن كان اإلحسان إىل األصدقاء صوابا، فاإلساءة إىل: "ينبه له اجلزئي؛ فإن القائل ورمبا نبه هو على طلب مناقضة ال

وجب أن يكون لشيء،  ليس إذا كان الضد: "، فلما يفطن له خصمه أن ينقض كالمه، بأن يقول"األعداء صواب
مل أقل إن كل ضد لشيء جيب أن يكون  أنا: وإن فطن أيضاً، مل يضره؛ فإن ذلك يقول". ضده لضد ذلك الشيء
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وليس إذا وجب قبول ليس إذا كان الزوج والفرد ال يتعاقبان  .ضده يف ضده، بل إمنا قلت ما قلت يف أمر جزئي
ون مثل ذلك حقا ومشهورا يف كل متضادين أو حقا أو مشهورا، أوجب أن يك على موضوع واحد، وكان ذلك

 إذا بدأ ووضع الكلى، لزمه النقض حني استعمله، وحني جعل اإلحسان واإلساءة مستنبطا من فأما. متقابلني

االستنباط فيه ويف غريه،  فإن استنبط ذلك احلكم يف نفسه من هذا احلكم، نفعه. حكمه، وصرح به، واعترف به
 .رحا بهوخصوصا إذا مل يشهره مص

 فإن العامة ومن جيري جمراهم، إذا فهمت شيئا، ووجدوا له. ما يقاوم به اجلزئي فسلم وأخص من ذلك إذا مل يوجد

الذي هو املوضع قانونا معدا  أمثلة، ومل جيدوا مثاال ينقضه، سلموه يف أكثر األمر كأنه حكم واجب، ويكون الكلى
 .املؤلف منه لإلبطال وعرض بيانهفأما إذا استعمله بالفعل عرضه لإلبطال، . له

يستعمل مقدمة، بل أقول كثري من املقدمات املشهورة  على أين ال أمنع أن يكون موضع من شأنه أن يصري مقدمة أو
مقدمات قياس، مثل أن طريف النقيض ال جيتمعان، وأن الكلى املوجب ينعكس  فهي مواضع فقط ال حيسن استعماهلا

قياس معا  سن أن يكون موضعا ومقدمة، فيكون نافعا يف أنه قانون، ونافعا يف أنه جزءومنها ما حي جزئيا موجبا،
الكلية، بل على سبيل التمثيل؛  وكثري منها ال يصلح أن جيعل قانونا على سبيل. وذلك مثل املثل الذي ضربناه

وهذا وإن . ا حكمهحيث يعمها، ومن حيث يرتل إليه بل املوضع ما يولد اجلزئيات من. وذلك ال يسمى موضعا
أما موضع، فمن حيث يستعمل على . موضع من جهة؛ ومقدمة من جهة اتفق أن كان حكم موضعا ومقدمة، فهو

 .فمن حيث يستعمل جزء قياس انه قانون، وأما مقدمة

إذ كانت املقدمة إمنا هي مقدمة ألا جزء قياس،  ولست أستحسن ما يقال من أن املوضع مقدمة هي كذا وكذا،
وإذا كان الشيء الواحد يصلح أن حيفظ قانونا يولد منه أجزاء . جزء قياس ن املوضع إمنا هو موضع ألنه ليسوكا

 وليس من حيث هو. أن يكون نفسه جزء قياس فهو شيء واحد يصلح أن يكون موضعا ومقدمة القياس ويصلح

قضية كان أقرب إىل   املقدمةولو قيل بدل. موضوع مقدمة فال جيب أن يؤخذ مونه مقدمة يف حد كونه موضعا
 .الصواب

   
املكاين يقال  وكما أن املوضع. يكون املوضع إمنا مسى موضعا ألنه جهة قصد للذهن، معترب، معتد به ويشبه أن

إنه ملوضع أمن : به، حىت يقال عموما على كل مكان معني، ويقال خصوصا على املوضع الذي له خاص حكم يعتد
إن هنا موضع حبث وموضع نظر، : موضعا فيقال د خيص ما يهم التفات الذهن إليهوإنه ملوضع خوف؛ كذلك ق

 .انتفاع، وموضع اعتبار وحفظ فكان احلكم النافع على سبيل القانون موضع

وفيه نظر يتقدم املواضع، ونظر يتأخر عن املواضع، . أجزائه وهذا الكتاب ليس كله نظرا يف املواضع، بل ذلك أكثر
وسائر ذلك إمنا يقال يف كيفية اكتساب املوضع، أو يف كيفية استعمال . املوضع ه وأكثره هولكن عمدة ما في

 .الكتاب وقد يسمى الكتاب باسم الغالب من أجزائه، أخذا من مقدار الكتاب، واستيالء على غرض .املوضوع

  الفصل اخلامس
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  "ه"فصل 

 يف التفريق بني القياسات اجلدلية وقياسات أخرى كلية

  ائج تشبهها والكالم اجلامع ملنافع اجلدلالنت

هو، وأنه  حتققته، والصنف الربهاين منه أيضاً فقد تصورته وأما اجلديل فقد عرفناه باجلملة ما أما القياس املطلق فقد
ق واحل. األوائل، واجلديل عن املشهورات كيف خيالف الربهاين؛ فإن الربهاين مقدماته من أوائل يف العقل، أو بينة عن

فمنه املشهور واملطلق الذي يسلمه اجلمهور، . حيث التعارف لتسليمه ينظر إليه يف نفسه، والشهرة ينظر إليها من
مثل  ومنه ما هو مشهور حممود عند الفالسفة والعلماء منهم. عند أكثرهم، مثل أن اهللا واحد ومنه ما هو مسلم

هو مشهور حممود عند  منه ما هو فاضل منهم؛ كمااملشهور عند احلكماء، هو أن اجلميل أفضل من اللذيذ، و
 .أصحاب التعليم األول من أن الفلك طبيعة خامسة

اجلمهور  حبسب عدة من احلكماء، أو واحد منهم، إذا كان مضادا ملا عليه املشهور املطلق عند وهذه املشهورة
منها ما هي مطلقة خياطب ا اهور  ليةفإن القياسات اجلد. ومستشنعا، ال ينتفع به يف القياسات اجلدلية املطلقة

 .رأي خاص وأكثر من جيري جمراهم، ومنها ما خياطب به صاحب

املخاطبات اليت تنحو حنو األمور الكلية فليس بنا  وملا كانت القياسات اخلطابية والشعرية خارجة عن االنتفاع ا يف
شبه اجلدل من املقاييس هي الربهانية؛ وقد عرفت الفرق وبينها؛ ولكن اللوايت ت كثري حاجة إىل الفرق بني اجلدلية

سوفسطائية، وبعضها عنادية،  وبعد الربهانية املقاييس األربعة اليت يسمى بعضها مشاغبية مرائية، وبعضها .بينهما
وصورته فأما يف مادة القياس . العنادية إال بالقصد والغرض لكن املشاغبية ال ختالف. وبعضها امتحانية؛ وقد عرفتها

 .السوفسطائية ال ختالف االمتحانية إال بالقصد والغرض وكذلك. فحكمها واحد

املادة، وذلك أن تكون املقدمات ليست مشهورة على احلقيقة ولكنها مشهورة على  واملشاغبية هي إما من جهة
قياس، ألنه قول إذا  ل لهفهذا إذا كانت صورته منتجة صلح أن يقا. البادي الغري املتعقب أو مشبه باملشهور الظاهر

إذا : "وفرق بني أن تقول. يضعونه لكنك لست تضع، أو ليس اجلمهور. وضعت فيه أشياء لزم عنها قول آخر
الصورة فغن يكون القياس غري منتج، لكن املقدمات  وأما من جهة. وبني أن تقول موضوع، ووضعت" وضعت
اسا وال من مشهورات؛ وهذان ال يسميان قياسني ألنه مشهورات أو ليس قي والقياس يشبه القياس من. مشهورة

قياسني مرائيني أي  ولكن ال جيوز أن يسميا. القياس، ألنك لو وضعت ما بينهما مل يلزم عنهما غريمها ليس هلما حد
. يقال سفينة؛ ألنه ال تكون سفينة من حجر قياسني ال يف أنفسهما بل عند املماري؛ كما يقال سفينة حجر، وال

أنه سفينة باحلقيقة، بل يعين أنه مشابه بوجه ما للسفينة وإن مل يكن من  ن إذا قيل هذا اللفظ فهم أنه ليس يعينولك
 .سفينة حيث هو

الغاية فيها نفس الغلبة فقط، ال ألا غلبة بل  فهذه األنواع من القياس، أعين املشبهة بالقياسات اجلدلية، إذا كانت
وإذا . عنادية، وإذا استعملها املغالطون ليوقعوا الغلط، مسيت مشاغبية ه، مسيتليظهر عجز املدعى ملا ليس في
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 .احلكماء ليستوضحوا حمل املدعى الكاذب، مسيت امتحانية استعملها
   

والعنادية يف املشهورات،  وذلك ألن االمتحانية. اجلدلية قد تشاركها االمتحانية والعنادية يف املوضوع والصناعة
. معدة هلا، فهو يستعملها على أا مشبهة بالصادقة مستعملها يف خماطبات علمية وليست املشهوراتلكنه ملا كان 

إذ استعمال املشهورات يف العلوم مغالطة، ولكنها تفارق السوفسطائية أيضاً  فلذلك فارقت اجلدل من حيث الغاية؛
 .والغاية يف الغرض

تعقبت وتؤملت ظهر سريعا أا ليست كذلك  ما أا مشهورة، مث إذاواملقدمة الشبيهة باملشهورة هي اليت خييل وقتا 
عن قريب أا ليست مبشهورة، بل يرى أا مشهورة، فإا باحلقيقة  فأما اليت تبقى حباهلا مشهورة، وال يظهر

 .املشهور ليس هو الصدق، بل قبول األنفس له مشهورة؛ إذ كان

أحدمها ببيان الكذب فيه عن قريب، والثاين ببيان عدم : أحد نوعني ىوأما ظهور حال ما ليس مبشهور فهو عل
 أما بيان الكذب، فألن املشهور وإن جاز أن يكون كاذبا، فال جيوز أن يكون شديد ظهور .الشهرة فيه عن قريب

في جيب أن يكون خ الكذب؛ فإنه إذا كان ظاهر الكذب مل يقبل، وإذا مل يقبل مل يشتهر؛ بل املشهور الكاذب
 .الكذب حىت تستمر شهرته

املقدمة صادقة، لكنها ليست مشهورة، وأخذت على أا مشهورة، ومل يكن  وأما بيان عدم الشهرة، فإنه وإن كانت
ذلك كاذبة  واليت تكون مع. عليها الشهرة، مل ينتفع ا يف اجلدل، وكانت مغالطة، وكانت كالكاذبة التعقب يثبت
 .أبعد من النفع

باسم السوفسطائي، فنسبتها من حيث املادة إىل القياس  الثاين من القياسات املشبهة، وهي املخصوصةوأما القسم 
 فكما أن املماري إمنا كان مماريا ألن ظاهره هو أن مقدماته مشهورة من. إىل اجلديل الربهاين نسبة الربهاين املماري

مبادئ قياس جديل يف  هورة يف احلقيقة، وال هيمبادئ اجلدل، وباطنه هو أا ليست كذلك، بل مقدماته غري مش
ومناسبة للصناعة اليت فيها املطلوب مناسبة  احلقيقة كذلك املغالطي املذكور ظاهره أن مقدماته صادقة، وصحيحة،

إما مبادئ تلك الصناعة، أو أشياء تبني مببادئتلك الصناعة من شأا أن  على أن تلك املقدمات. املقدمات الربهانية
أعين : مجيعا ومادة هذا القياس تعم األمرين. مبادئ قياسات، بعد ما كانت مطلوبة وباطنة ليس طذلك د فتصريتعو

ظاهر مما هو نتيجة، ويصلح أن يصري  التظاهر مبا هو صادق ومبدأ للصناعة ليس فيها مبطلوب؛ والتظاهر مبا هو
 .إىل ما يقال فكذا جيب أن تعلم هذا املوضع، وال تلتفت. مبدأ

أو مقدمات من القياس ليست صادقة، وال  فإذا كان الظاهر فيها هكذا، واحلقيقة خمالفة لذلك بأن يكون مقدمة
أا كذلك؛ مث كان غرض القياس التضليل واإليهام أن ما ينتجه  مبنية على األصول يف احلقيقة، واستعملت على

  وإن مل يكن كذلك، بل كان الغرض فيه اختيار.منتج عن حق، فإن ذلك القياس سوفسطائي حق يلزم قبوله، وأنه

 .املخاطب لندري مرتلته يف متييز املشتبه عن احلقيقي، كان القياس امتحانيا

اجلديل ال يأخذ املقدمات  وخيالف اجلديل، بأن. القياس خيالف الربهان بأن الربهان أصل وحق، وهذا مشبه به وهذا
يأخذها على أا مناسبة للمبادئ، وهذا يأخذها على   جهة الشهرة؛ والمدعى فيها أا حق يف نفس املر، بل حق من
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. فلو أخذ للشهرة وكان مشهورا، كان جدليا. إىل ذلك للشهرة، وأا مناسبة أا حق يف نفس األمر غري ملتفت

توخى ا األمر ي املقدمة املشهورة على أا مشهورة جديل، وأخذ املشهورة على أا حقيقية يف نفس فإن أخذ
 .التعليم، فهو مغالطي سوفسطائي

يأخذ مقدماته على أا مشهورة أو متسلمة ويكذب فيها، بل ألنه يأخذها على  وخيالف القياس املشاغيب بأنه ليس
مغالطيا، كما إذا  وإذا وقع لإلنسان هذا مع نفسه فغلط، مل خيرج من أن يكون فيها قياسا. ويكذب فيها أا حقة

كما أنه يرتل من نفسه حبسب اعتبارين؛ أن  بل. نسان مع نفسه مل خيرج قياسه من أن يكون تعليمياوقع احلق لإل
وهذا هو مثل ما عمله . أن يكون مغالطا ومغالطا: حبسب اعتبارين يكون معلما ومتعلما، فكذلك قد يرتل من نفسه

وكما . اهلالليات كم أن الدائرة تنقسم إىلالدائرة، إذ أخذ شكال هالليا فوجده مساويا للمربع، فح بعضهم يف تربيع
مثلث مساو لآلخرين أو أزيد؛ وهذا شيء  بني بعضهم بنصفي الدائرتني وقع فيهما املركز على موضعه أن خطأ من

 .معروف
   

دون املبادئ  أن يظن أن هذا القياس خيالف اجلديل واملشاغيب بأن اجلديل ال يكون إال من املشتركات وال جيب
جلنس من العلوم؛ فإنا أومأنا قبل إىل أن  ؛ وإن املشاغيب يتشبه باملشتركات، وهذا يتشبه باملبادئ اخلاصيةاخلاصية

 .هذا هذر

القياس االمتحاين إىل الربهاين، كاملشاغيب إىل اجلديل؛ فإن ذلك هلذا القياس ليس  إن نسبة: وال تصغ إىل من يقول
 .حيث هو امتحاين، بل من حيث هو سوفسطائي من

وأما . هي هذه املذكورة على طريق التمثيل والتعريف لألمر الكلى فيها فأصناف القياسات اليت حنو األمور الكلية
مأخذنا  وإمنا علينا أن حناول يف. عرفت تفصيل الربهانيات وستعرف األقسام األخر يف مواضع أخر التفصيل فقد

 .هذا تفصيل اجلديل

خيالف به غريه، فيجب علينا أن جنمع جوامع ما أشرنا إليه من   أنه ما هو، ومباذاوإذ أوضحنا احلال يف القياس اجلديل
 أول ذلك أنا إذا حصلنا املواضع اليت منها تستنبط احلجج على كل مطلوب،: اجلدل، فنقول منافع تعليم صناعة

 .متخرجني واآلالت اليت ا يتوصل إىل استنباطها، وعرفنا كيفية استعماهلا، كنا مرتاضني

فبأن تكون مواضع استنباط احلجة لنا  فأما التكثري،. ومعىن االرتياض التمكن من تكثري أفعال جنس واحد وحتسينه
وأما التحسني فيما يتعلمه من . يتوكل على اخلاطر واحلس معلومة معدة، فال يكون حالنا كحال من حيتاج أن

 ا رياضة، إن كان هذا القدر رياضة؛ وإما شيئا ممكنا مناألفعال فيكون هذا لنا إم القوانني يف جودة استعمال تلك

ليس املرتاض بالرمي من  فإنه. الرياضة، إن كانت الرياضة تتم مبلكة حتصل من التصرف يف املوجود لنا من ذلك
. يف ذلك علما فقط،لكنه مل يتمرن به عمال حيصل عنده ما جيب أن يستعمله يف الرمي، وأن يعلم وجه التحسني

 .نفعةفهذه م

- وأما منفعته يف املناظرة   فألنه إذا كانت لنا قدرة على-فقد عرفت من قبل ما املناظرة، ومباذا ختالف اادلة  

وإذا تفاوض اثنان على  .إجياد القياس على كل مطلوب، كانت لنا قدرة على إجياد القياس على الشيء وعلى مقابله
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 فكان كل يتطلب على قياس 0التشارك ففي الغاية  في العمل، وأما أما التنازع ف-سبيل التنازع والتشارك معا 
 .احلق هلما فيما بينهما اآلخر موضع اآلخر، مل يلبث أن يستبني

يكون مناظرا ومناظرا فغن منفعة املناظرة قد حتصل  وكما أن اإلنسان يكون معلما ومتعلما من وجهني، فيجوز أن
فلهذا ال جيوز أن يكون اإلنسان الواحد جمادال . ة ال حتصل له مع نفسهوالغلب للواحد مع نفسه، ومنفعة اإللزام

إن صناعة اجلدل : قلنا ومن البين أنا إذا. فلهذا ليست اادلة مناظرة. وجيوز أن يكون مناظرا ومناظرا وجمادال،
اوله بعض اخلارجني بشيء؛ فال يكون التشنيع الذي حي إا تنفع يف اادلة؛: تنفع يف املناظرة، مل يكن كأنا قلنا

 .منافعه فيكون هذات قسما مفردا من

عن اإلصغاء  نافع،وذلك يف إشعار اجلمهور العاجزين واملنفعة الثالثة هي نفس املنفعة املقصودة يف اجلدل يف أنه جدل
 .ما بيناه من قبل إىل الربهان آراء موافقة هلم، على

 .منفعته يف إقناع املتعلم ليعتقد مبادئ علمه  كاملناسب له، وهوواملنفعة الرابعة كاجلزئي هلذه املنفعة، أو

 كانت املبادئ للعلوم ال مبادئ هلا، فال قياسات من مقدمات حقيقية صادقة برهانية إنه ملا: وال تلتفت إىل ما يقال

فإن . ذه اجلهةذلك من ه فإنه ليس تقع الصناعة اجلدلية يف. عليها، فالبد من أن نقيس عليها من مقدمات مشهورة
إىل قياسات جدلية تبينها؛ فإن البينات بأنفسها أوضح  املبادئ اليت للعلوم إن كانت بينة بأنفسها، مل تضطر املتعلم

 تبني باحلس والتجربة، فال يضطر املعلم أيضاً إىل تكلف قياس جديل، بل يفزع فيه إىل من اجلدليات، وإن كانت إمنا

أن يكون قربه من البني  وإن كان ليس بينا، لكنه مع ذلك قريب من البني، فإما. تاحلس، والتجربة وشهادة الثبا
وإن .  وقد علمت الفرق بني التنبيه وبني القياس-قياس  بأن التنبيه اليسري يوقف عليه، فيجب أن ننبه عليه من غري

 حمالة، وعليه قياس صادق، إما مقدمات قريبة من األوائل تنتجه، فله إذن مباد ال كان قربه من البني على سبيل أن
 .ذلك العلم، وإما يف علم آخر يف
   

مما ليس يستبني أصال  من أنه ال قياس صادق عليه أصال، فيحتاج إىل املشهور وإن كان: األمر على ما قالوا وليس
؟ أما معونة اجلديل، فأن وكيف تكون لنا ثقة مبا يبىن عليه استبانة توقع الثقة به، واالعتقاد له؛ فما يدرينا أنه صادق؟

 ال سبيل إىل معونته، فيكون قصارى علمنا مببادئ العلوم قناعة، كأنا ال جند سبيال إىل يبلغ إفادة فيه، فإن كان

بأنفسها، وهلا بيان، وعليها  وباحلقيقة ليس من هذا يبىن؛ بل هذه املبادئ هي املبادئ اليت ليست بينة. تصديقها
مبادئ له، فكما منها هو مبدأ أول له؛ فكيف يكون له فيه  فأما يف العلم الذي هي. خربرهان؛ لكن ذلك يف علم آ
 آخر يف ذلك العلم، فكان هو يف ذلك العلم مطلوبا ال مبدأ؛ فيكون مع اجلدل ينفع من برهان؟ وإال لكان له مبدأ

 .مشمئزة عن البناء عليه هذه اجلهة من حيث يقنع املتعلم من املشهورات الذائعة املشتركة، لتكون نفسه غري

قياسات عملت إلثبات مبادئ العلوم، ولتكن مبادئ  وقد جرت العادة يف األمثلة املوردة هلذا املوضع أن تورد
  وال جتد واحدة-القياسات احلقيقية، اإلنتاج هلا، اليت هي من صناعة الفلسفة األوىل  فإذ أا، وهي. للهندسة مثال

فهؤالء . اعتمادها على الصوادق  فإنك جتد- صادقة، أو أكثرية كما يقولونه غري كلية منها من مقدمة مشهورة غري
ومع ذلك . ال جند ذلك: األوائل األوىل، ومع ذلك يقولون قد وجدوا قياسات على املبادئ من مقدمات صادقة من
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إنا استعملناه من : من حيث هي مشهورة مشتركة، بل من حيث هي خاصة، وقالوا فما استعملوا فيها املشهورات
 .فمن أحب أن يعلم ذلك تأمل شروحهم. مشتركة حيث هي

- مث صناعة اجلدل ليست حتصل صناعة جدل  بأن يكون اجلدل قادرا على إقناع كل خماطب، بل - كما علمت  
  ال يكوناإلتيان مبا ميكن يف إثبات ما حياول إثباته، أو إبطال ما حياول إبطاله، حىت بأن يفيد صاحبها قدرة على

 .قصر عن اإلقناع إنه لو قال كذا لكان اإلقناع حيصل، وإذا قال كذا: التقصري وقع من جهته، حىت ال يقال

كونه طبيبا هو أن تكون عنده ملكة بفعل ما  وليس ذلك أيضاً يف كل شيء، بل يف أكثر األشياء؛ كالطبيب، فإن
إنه كان ينبغي أن يفعل كذا، أوال ينبغي أن يفعل كذا؛ : لحىت ال يقا ينبغي أن يفعله يف حفظ الصحة، ودفع املرض،

 .وكذلك اخلطيب. عالجه فما عليه مث إن مل ينجع

  الفصل السادس

  "و"فصل 

 يف األجزاء األوىل للمقاييس اجلدلية

  وهي اجلنس واحلد واخلاصة والنوع والعرض

أن ننظر فيه هو أبسط أجزائها؛ مث نتدرج وأول ما جيب . األجزاء تتقوم فيجب أن ننظر أن هذه الصناعة من أي
الصورة، بل من جهة  ومجيع ذلك ال من جهة. التركيب الذي يليه؛ مث ننظر يف التركيب الثالث الذي يليه فننظر يف

وهذه تكون حدود . اليت منها تؤلف قياساا وأبسط أجزائها األمور املفردة اليت تؤلف منها املقدمات. املادة
اجلدلية كسائر القياسات إمنا تتم من مسائل عن مقدمات منها القياس،  الة؛ وذلك ألن القياساتاملقدمات ال حم

املسائل،  لكنها تفارق التعليمات بأا مبنية على املسائل، وتلك ليست مبنية على. عليها القياس وتتوجه حنو نتيجة
 .بل على ما يتعني من طريف النقيض بتعيني احلق

 إال املقدمات؛ فإن املقدمات يف القياس اجلديل السائلي تؤخذ بالطلب من ايب، فتكون وضوع،وليست املسائل بامل

املسائل، ومؤلفا من  مث إذا تسلمت صارت مقدمات، فيكون القياس مبنيا على. أوال مسائل؛ على ما علمت
اس، ولكن تكون أصال يبىن ال تكون جزء قي أما مبنيا على املسائل، فألن املسألة من حيث هي مسألة. املقدمات

فاملقدمة قضية، كما أن النتيجة قضية، وكما . القياس، ألل جزء قياس وإذا صارت مقدمة، كان منها. عليه القياس
بالقياس  إال أن القضية إذا كانت مقصودة بالقياس العلمي مسيت مطلوبا؛ وإن كانت مقصودة. قضية أن املسألة

فائدة؛ وإمنا حتصل منه الفائدة  طلوب هو ما يطلب ليظفر به، فتحصل منه نفسهوذلك ألن امل. اجلديل مسيت وضعا
فافهم . من حيث احلق، فهي وضع ما، ودعوى يراد إثباته وأما إذا طلب باإلثبات أو اإلبطال ال. من حيث هو حق

 .الدعوى من الوضع ما يشبه املفهوم من
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مأخوذة وحدها، مقرونا ا حرف االستفهام،  ف االستفهام، أووإذا كانت القضية مقرونة مبقابلها، مقرونا ما حر
 .وما يتقوم موضوعها واحد، وخيتلف االعتبار فهذه الثالثة موضوعها واحد،. مسيت مسألة

   
جيعل حمموال  املقدمة اجلدلية ليست شخصية، فال جيوز أن يكون احملمول فيها نوعا؛ ألن النوع إما أن فإن كانت

. إليه نسبة اللوازم، كما علمت لى صنف حتته، فيكون حينئذ ليس نوعا للصنف، بل نسبتهعلى الشخص، أو ع

فلهذا القبيل، . اللوازم خمصوصا بوضع الشخص له فيكون محل النوع من حيث هو نوع ليس جبنس، وال شيء من
 .أخوذا يف موضوعات اجلدليف احملموالت اجلدلية، بل األوىل أن يكون النوع م ال ملا يطول فيه قوم، ال يؤخذ النوع

هو، إذ املقول من   لست أقول يف جواب ما-خيلو إما أن يكون احملمول مقوما ذاتيا، مقوال من طريق ما هو  مث ال
يكون داال على جزء من الذات، أو داال على  فإن كان ذاتيا، فغما أن.  أو ال يكون-طريق ما هو كما علمت أعم 

واالسم املرادف ال فائدة فيه، . الذات فهو احلد، أو اسم مرادف ال على حقيقةفإن كان دا. حقيقة معىن الذات
يف  وإن كان جزءا داال على جزء من معىن الذات، فكله يسمى. باحلقيقة، فبقى أن يكون احلد وليس هو مبحمول

يوان لإلنسان، ما هو، كاحل هذا الكتاب جنسا، إذ كله مشترك يف أنه مقول على كثريين خمتلفني بالنوع من طريق
وإن كان اإلنسان مأخوذا وحده . مقول على اإلنسان وإن احليوان. وكاحلساس له، فإن احليوان مقول على اإلنسان

ما هو، فإنه ال يلزم يف هذا الكتاب مناقضة بفصل اجلنس، ومجيع ما أوردناه  من طريق ما هو، وإن مل يكن يف جواب
مسيناه هناك جنسا  لقسمة يف هذا الكتاب بني اجلنس والفصل، وال أورد مااألول، ألنه ال يفرق يف هذه ا يف الفن

وإذا كان كذلك، كان . هكذا فعل املعلم األول .على أنه شيء مباين للفصل، بل أخذ املعىن العام هلما ومسى جنسا
 .كاذبةوالفصل احملدودين هناك، أو تكون القسمة ناقصة، والقضية  اجلنس احملدود هاهنا أعم من اجلنس

 ويصلح أن جياب ما إذا سئل عن الشيء ما - كما علمت -معا مقوالن من طريق ما هو  لكن اجلنس والفصل
فإذن رسم هذا اجلنس  .وال أحتاج أن أزيدك بيانا هلذا، فقد سلف. على أن اجلواب ال يتم بكل واحد منهما .هو

تعلم أن الفصل مل يكن يف حدودهم خيالف اجلنس  نتوأ. بأنه املقول على كثريين خمتلفني بالنوع يف جواب ما هو
 كما -أنه من جهة أنه كان من طريق ما هو، فإذا كان من شأن الفصل، وأنه  من جهة املقول على أنواع خمتلفة، بل

. هذا احلد  صاحل أن يكون يف جواب ما هو، فقد شارك اجلنس يف-التعليم األول حني علم الربهان  صرح به يف

جواب أي شيء هو، من حيث هو  حد اجلنس هذا دخل فيه الفصل، ومل مينع ذلك أن يكون هو مقوال يففإذا كان 
يكون اجلنس الذي يباين الفصل بيانه بأنه ليس  مث. مقسم، كما هو مقول يف جواب ما هو، من حيث هو مقوم

 .ر أعم من األمرينوأما اجلنس املأخوذ هاهنا فهو أم. أوليا يصلح أن يقال يف جواب أي شيء هو قوال

فتكون  املساوية لألنواع اخلرية، فإن هذا احلد ال يقال عليها؛ وهذه القسمة ال خترجها، وتبقى هاهنا يف الفصول
تعسر وتعذر؛ وقد عرفت هذا فيما  إنا إذا أخذنا يف املقول يف هذه األشياء املقول بالفعل،: القسمة كاذبة، فنقول

وإن منعه، فإمنا مينعه ملعىن زائد . مينع إيقاع الشركة فيه  من شأن تصوره أن الفيجب أن تأخذ املقول الذي. سلف
مث قد علمت أن الفصول . كلبا، وكما علمت من أمر الشمس والقمر، وغري ذلك فيما سلف عليه، فإنه ذا يكون

أن يوقع خارجا عن  عهي، وأا زوائد تلحق اجلناس ال تدخل يف تقوميها؛ فنفس تصور الفصل كالناطق ال مين كيف
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 - فإن معىن الناطق . إليه وخارجا عنه اجلنس، كما نفس تصور الشمس ال مينع أن يوقع على غري الشخص املشار

مينع الذهن أن يكون هذا املعىن مقوال على جسم ليس حس   شيء غري معني له قوة كذا وكذا؛ فال-كما علمت 
 إن -بل إمنا مينع هذا . وان، كما يقوله قوم يف األجرام السماويةليس له حد احلي بإرادة، وباجلملة وتغذ، وحركة

- منعه بأسباب أخرى ليس  فإذا كان كذلك، فهو يف جمرد طباعه مقول يف القوة، ممنوع من ذلك. أمر من خارج 
ب مقولة على كثريين، ولكنها ممنوعة ألسبا كما أن املتصور من الشمس صورة كلية يف نفسها،. نفس كونه ناطقا

فإذا اعتربت هذا االعتبار . املوجود، بل حبسب التصور يف الذهن وليست هذه القوة حبسب. غري نفس تصورها
 .على الواجب األوجب سلم حد الفصل، بل جرى

   
وأن حيث حناذي فيه  أخرنا هذا البيان يف الفن األول، ألن مقدم ذلك الفن مل يكن ممن يذهب هذا املذهب، وإمنا

 .متجها عليه ليزول التشكك، وتنحل الشبهة ، فيجب علينا أن ننبه على الصواب الذي كان القصدالتعليم األول

بالشيء مساوية له، وإما أن ال تكون ويسمى مجيع ما ليس خاصة  هذا، وأما العرضيات فإما أن تكون خاصة
 وقد.  إذا مل تعم أشخاصهعرضا عاما، وإن كان ال يوجد مثال يف نوع غري النوع الواحد مساوية يف هذا الكتاب

فهذا . لك فيما سلف علمت أن هذا العرض نعين به ما نعين بالعرض املقابل للجوهر بوجه ما؛ وهذا أمر قد بان
وإن كان، فلم نذهب إليه يف تعليمنا إياك  ،"إيساغوجي"ومل يكن هذا العرض الذي يف . العرض هو عرض غري مساو

وإذا وقعت قسمتك على هذه . هذا القبيل، وقد أومانا إىل ذلك هناك اك علىوال مننعك أن جتعل القسمة هن. هناك
املطالب؛  فإذن كل إثبات وإبطال يف. حدا، وجنسا، وخاصة، وعرضا: احملموالت أربعة ال غري الصفة، فقد حصلت

 .فغنما يتوجه إىل أحد هذه

ما سلف؛ وعلمت مما حتققته أنه ال يلزم وقد حتققت هذا في. هو فأما احلد فهو قول دال على ما به الشيء هو ما
اجلنس إذا كان حمموال يف مقدمة مل يكن حد للموضوع، وكان قوال، إذ كان مفصال،  إن حد: عليه قول من قال

 .داال على ما هو الشيء وكان

 دال على ؛ فإن اجلنس"دال على ما به الشيء هو ما هو" غري قولنا" دال على ما هو"إن قولنا : على أن قوما قالوا
ما هو، فليس داال؛ إذ ليس يدل على كمال ماهية الشيء؛ وعلى فصله الذي هو  ما هو؛ وأما على ما به الشيء هو

إال أين . هو فإن كان هذا حقا، فسيكون قول اجلنس على هذا املذهب ليس داال على ما به الشيء هو ما به ما هو؛
الشيء هو ما هو، حىت أجد الفرق  ب ما هو، وبني طلب ما بهكلما أردت، بل واجتهدت أن أعلم ما الفرق بني طل

تعذر على كل التعذر، ورأيت هذا الكالم نوعا من  بني ما يصلح جلواب هذا، وبني ما يصلح جلواب ذلك،
 .التكلف

إنكم بقولكم هذا قد حددمت احلد، ولو كان للحد حد، لوجب أن يكون حلد احلد حد  :وأما اعتراض من يعترض
إنا حددنا احلد  :فقد أجيب عن ذلك بقول لست أقنع به؛ وهو أم قالوا. تسلسل األمر إىل غري النهايةوي آخر؛

 .املطلق دخل فيه احلد نفسه، فلم حنتج أن حند مرة أخرى
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احلد، وإن كان  ليس حدي للحد املطلق، هو حدي حلد احلد بالفعل؛ إذ ليس احلد املطلق هو حد: فأقول وأما أنا
وإن كان حدي للحد املطلق حدا . بالفعل د املطلق حدا مين بالقوة حلد احلد، إذ حد احلد حد، لكنه ليسحدي للح

فإن حد حد احلد ليس هو قوال داال على املاهية كيف . بالفعل مين بالقوة حلد احلد، إذ حد احلد حد، لكنه ليس
 ه قول دال على املاهية كيف كان؛ بل إنه قولكما أن حد حد اإلنسان ليس أن. ماهية احلد كان، بل قوال داال على

حد حد احلد لفظ  لكين إذا علمت حد احلد، قد يسهل على بذلك أن أحد حد احلد؛ ألن. على ماهية اإلنسان
يل حد اجلزء اآلخر، فحصل يل حد  فإذا حصل يل حد أحد اجلزأين، حصل. مؤلف من جزأين كل واحد منهما حد

إن إعطاءنا حد احلد املطلق يسهل السبيل إىل ذلك، ال : يقولوا فكان جيب أن. زأيناجلملة؛ ألنه مؤلف من حد اجل
 إعطائنا حلد احلد، ظنا منهم أنه جيب أن يتحرزوا عن وقوع ذلك إىل غري النهاية، وأم إن ذلك نفس: أن يقولوا

ذلك حىت يطلبوا التخلص منه؛  موليس يلزمه. إذا قالوا ما قالوا فهو الذي يتخلصون به عن الذهاب إىل غري النهاية
أن هذه املقدمة إذا عنيت ا أنه إذا حد " حلد احلد حد إنه إن كان للحد حد، فيكون:"بل جيب أن يقولوا للقائل

على ماهية الشيء، كان حلد ذلك احلد حد بالفعل مرة أخرى أيضاً مفروغ منه،  احلد بالفعل حىت حصل قول يدل
يلزمنا أن حند  وغن عنيت أنه يلزمنا أن ذلك أيضاً، فليس. حددنا شيئا واحدا بالفعلهذا لك فإنا إمنا  فال نسلم

ولو كنا حند شيء . علينا حتديده فال حنده بل كثري من األشياء يسهل. شيئا، بل إن شئنا فعلنا؛ وإن شئنا مل نفعل
بل إذا صرنا . هب إىل غري النهايةحند احلد مث حد احلد، وكذلك حىت نذ لكان ما يقولونه كالالزم؛ ولكنا حنتاج أن

على حتديد أمور بال  شئنا أن حند بقانون لنا، اقتصرنا عليه ومل حنتج أن حند بالفعل فرمبا كان لنا قدرة حبيث ميكننا إن
حىت نقول للمثلث إنه شكل حييط به ثالثة  اية من قانون واحد، كتحديد األشكال من قانون تعديد األوضاع؛

أضالع، فال يلزمنا تشنيع القائل إنكم تذهبون يف ذلك إىل غري  للمربع إنه شكل حييد به أربعةأضالع؛ ونقول 
علينا التحديد  فليس إذا علمنا القانون الكلي بالقوة القريبة من الفعل؛ وسهل. بالقوة ال بالفعل النهاية، فغن ذلك

 .سهولة ما هو كالواقع، كنا قد حددنا ذلك كله بالفعل

استمرار ذلك إىل  فلحد احلد حد أن ذلك أمر يف القوة، فنسلم له انه أمر بالقوة، وجيوز: السائل بقوله وأما إن عىن
 .ال اية هلا وال يلزمنا خلُف وال حمال إذا سلمنا أن أمورا بالقوة. غري النهاية

بالقوة إذا أخرج إىل حق؛ فغن للحد حدا  وأما أن هذا الذي نسلم له، هل هو حق يف نفسه أم ال، فإنا نقول إنه
وهلذا أيضاً بذلك الشرط حد؛ وهو أنه قول دال على ماهية . احلد الفعل، كان حدا له وهو أنه قول دال على ماهية

 .جرا حد احلد، وكذلك هلم

ذلك القول، فإن مسيناه من حيث  وكما أن اإلنسان يدل على احلي الناطق املائت، وهو اسم يدل على ما يدل عليه
امسا لشيء هو اسم احلي الناطق املائت، كان لنا أن نفعل  على ذلك االسم باسم فسميناه ب ؛ حىت كان بإنه دال 

االسم وهو ب هو مدلول اإلنسان، فإن مدلول اإلنسان هو املعىن نفسه، ومدلول  ذلك، وال يكون مدلول ذلك
ب ؛ من حيث هو   لنا أيضاً أن نسمىاالسم، وهو ب، هو لفظة اإلنسان من حيث يدل على اإلنسان مث كان ذلك

يكون ب معىن اإلنسان فسميناه ج ؛ حىت  يدل على لفظة اإلنسان باسم ال يكون معناه لفظة اإلنسان باسم كما مل
فكان لنا أن نفعل ذلك إىل غري النهاية ولكنا ال نفعل ذلك؛ ألنه ال  تكون ج تدل على ما هو اسم اسم اإلنسان،
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. عن قريب لقانون فيه ظاهر، ألنه ليس إال صيغة تتردد وتتكرر فيكون هلا بالتركيب حكم متناولا فائدة فيه، ألن

 .اجلوهر قول يقوم مقام اسم؛ أي يف الداللة على: فهذا حد احلد ورمسه أنه

ألفاظه لفظة، فيؤخذ حده فيكون ما  وأما قول يقوم مقام قول، فذلك إمنا يكون إذا كان أحد القولني جيهل من
 .آخر، يدل على مدلول األول تمع بأخذ حد اللفظ يف اهول يف القول قوالجي

 .وأما اجلنس فما علمت

 .على املوضوع من غري داللة على ماهيته وأما اخلاصة فهو حممول ينعكس
   

 ميكن طبيعة الشيء؛ مث العرض فإنه الذي جيوز أن يكون لطبيعة املوضوع وأن ال يكون، أي الذي تتقوم دوا وأما
هو كلى ليس هو أحد الثالثة، على ما   وأن ال تعرض، بل تفارق؛ إذ- وإن كان لكليه وتلزمه -أن تعرض 

 .علمت

يفارق موضوعا ما فإنه قد يوجد يف موضوع آخر ويفارقه، وأن الفُسطة  والذي قيل من أن العرض، وإن كان ال
ما يقولونه  وجد، فهو قول ال ينجي عن النقض إذا نوقضاألنف فقد تفارق ما هو يف طبيعة النف فال ت وإن مل تفارق

عارض بالقياس إىل احلد الزوايا، وإىل قائم  بأعراض شأا أن تلزم ما تعرض له، مثل مساواة الزوايا لقائمتني فإنه
هو كلى ليس جبنس، وال حد، زال خاصة، وإن كان خاصة جلنسها وهو  الزاوية، ومتساوي الساقني، وغري ذلك، إذ

 .ال يفارق ملثلث؛ ومع ذلك فإنها

بالكيف؛ بل يشتد ويضعف، وإما أن  وكذلك ال جيب أن تلتفت إىل ما يقال من أن العرض إما أن ال حيفظ موضوعه
يشبه أن تكون قسمة : ونقول. فليس كل عرض كذلك ال حيفظه بالعدد بل خيتلف يف موضوعات ال يستوعبها،

إىل جنس، وخاصة؛ وعرض؛ كأا تعود فتقسم اخلاصة إىل حد، وإىل ما يقال  :التعليم األول للمحمول هو إىل ثالثة
فأما املعىن  .اخلاصة، فتكون اخلاصة يف التعليم األول تدل مرة على معىن أعم، ومرة على معىن أخص له خاصة

 .وقد علمت أن مثل هذا كثري .األعم فكل حممول مساو، وأما األخص فكل ما مل يكن من مجلة ذلك مقوما

فغن حد اخلاصة هاهنا ". إيساغوجي"اخلاصة املعروفة يف كتاب  أحدمها الرسم، واآلخر: مث األخص يدل على معنيني
 الرسم وعلى اخلاصة املعروفة، فإن كل واحد منهما حممول منعكس؛ لكن أحدمها قول، اليت هي باحلقيقة تقع على

 .واآلخر مفرد

مث ملا . واخلاصة اليت هي إحدى األلفاظ املفردة اصة ما يعم احلد، والرسم،وملا ثُلّثت يف التعليم األول، عىن باخل
 ومل نشتغل هاهنا باخلاصة املفردة؛ إذ ال فائدة هاهنا يف. الرسم واخلاصة املفردة ربعت القسمة عىن باخلاصة ما يعم

املبادئ؛ وحيث جيب أن  النظر يف املفردات املطلقة اليت ال تركيب فيها بوجه، من حيث هي كذلك؛ فغن ذلك يف
 .نتكلم يف البسائط

احملموالت؛ وال ختتلف أحواهلا حبسب هذا البحث من جهة البساطة والتركيب؛  وأما هاهنا، فالغرض أن نتكلم يف
؛ "إيساغوجي" لفظة اخلاصة تدل تارة على معىن عام وهو الذي يعم احلد والرسم واخلاصة املشهورة يف فقد صارت

 .هاهنا ؛ وقد تركت"إيساغوجي"ن اجلميع، وهي اليت تذكر يف كتاب وعلى معىن أخص م
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  الفصل السابع

  "ز"فصل 

 يف كيفية االنتفاع باملواضع املعدة حنو هذه األمور

  وكيفية اعتبارها يف املقوالت

منها ما إثباته فمنها ما إثباته أسهل و. وإليها يتوجه اإلثبات واإلبطال فهذه هي األمور اليت جتعل حمموالت املسائل؛
حيتاج يف إثباته إىل  وكل ما. ما إثباته أسهل فإن إبطاله أعسر؛ ومجيع ما إثباته أعسر فإن إبطاله أسهل ومجيع. أعسر

يف اجلدل أن يثبت أنه موجود، ويثبت أنه مقوم  واحلد حيتاج يف إثباته. إثبات شرائط فيكفي يف إبطاله إبطال شرط
 .االسم يف املعىن، أي أن املدلول به هو املدلول باالسم أنه هوذايت؛ ويثبت أنه مساو، ويثبت 

 وذلك ألن احلدود يف اجلدل قد. حنتاج أن نثبت أنه موجود، بل ال ميكن، وقد علمت هذا وأما يف الربهان فال

 يف مجلة حبق، ولكن حتتاج تكون ال باحلقيقة، بل حبسب الشهرة، ورمبا مل يكن ما ظن حدا حبد، بل رمبا مل تكن
وقد . العموم مساويا يف املعىن حىت يكون حدا تاما الربهان إىل إيضاح شرط زائد، وهو أنه يكون مع املساواة يف

 .هذا غري حمتاج إليه يف اجلدل وميكن أن ال يكون. علمت كيف هذا
   

تاج أن تثبت أا حت واخلاصة. اجلنس فيحتاج أن يثبت يف اجلدل أنه موجود، ويثبت أنه مقوم، ويثبت أنه أعم وأما
يثبت أنه موجود، وأنه غري مقوم، وأنه غري  والعرض حيتاج أن. موجودة، وأا مساوية، وأا ليست يف اجلوهر

احلد حيتاج فيه إىل كل ما ذكر، وإن اجلنس حيتاج فيه إىل الوجود  إن: لكن من عادة الناس أن يقولوا. منعكس
الطريق الذي  وأما. وجود واملساواة، وإن العرض حيتاج فيه إىل الوجود فقطاخلاصة حيتاج فيها إىل ال والتقومي، وإن

جيب أن يراعى فيه، وجيعل عدد ما  أشرت إليه أوال جيعل احلد أصعب إثباتا من اآلخر، وذلك من جهة كثرة ما
رض يسهل وأما الطريق املشهور فيوجب أن يكون أن الع .يعترب يف العرض واخلاصة واجلنس متقاربا بعضه لبعض

إال أنه ليس يعجبين هذا املذهب، . واحلد يصعب إثباته حدا، ويسهل إثباته املطلق إثباته حدا ويصعب إبطاله حدا،
فإن . ملا ينتفع به يف احلد إن يف مجيع املباحث واملواضع اليت لغري احلد مواضع: املعلم األول يصرح به، بل يقول وال

إليه يف إثبات معىن احلد احملدود إىل أن يبني أنه حد وأن ما  اإلثبات، قد حيتاجما حيتاج أن يقول يف العرض من طريق 
من طريق  وما حيتاج ان يثبت به اجلنس. اخلاصة من طريق ما هي مساوية فيحتاج أن يقال يف احلد حيتاج أن يقال يف

 .ما هو جوهري حيتاج إىل مثله يف احلد

 إثبات احلد، فإن أبطل واحد من هذه بطل به احلد، فيكون مشاكال إليه يف وأيضاً فإن إثبات اجلنس نفسه حمتاج
أن  على السبيل اليت دللت عليها، فظن" كل"و " مجيع"إياها يف ضرب من الضروب، فجرت لفظة  هلذه، ومشاركا

العرض ليس حيتاج إىل  على سبيل عموم العدد، ونسى أن يف كل باب حبثا خاصا، حىت يف الغرض، كأن" مجيع"
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حال اجلنس، وكأن الشيء إذا كان   حبث، ذلك البحث مقابل للبحث عما جيب أن يبحث بعد الوجود منخاص
 .موجودا كفى ذلك يف كونه عرضا

أجرى عليه األمر يف بابا العرض يوهم أن كل ما صح وجوده لشيء فهو عرض، ولكن يشبه  وباحلقيقة فغن الذي
 .اإلثباتية الوجود للشيء ن العرض إمنا جيب أن يبحث عن معاينةيكون إمنا اقتر فيه على مواضع اإلثبات، فغ أن

من قدر هذا املعىن احملتاج إىل إثباته للعرض دون إثباته  وأما انه غري مقوم، فهو إثبات معىن سليب، فلذلك مل يبلغ
ر يف احلد النظر لكنه لزم من جهة النظ. بل مجيع النظر يف إثبات العرض يف باب واحد للحد واجلنس إىل إفراد باب،

واحد أو ليس بواحد؛  اهلوهو، وإيراد مواضع اإلثبات واإلبطال يف باب اهلوهو، وكذلك النظر يف كذا وكذا يف
األشد واألضعف، وتكون بعض األشياء اليت من  واهتم بالنظر يف باب األوىل واألحرى، ألن العرض كما قد يقبل

وألن عمدة كل ما تفيده . فيما هو جنس، أو حد، أو خاصةكذلك  وال. شأا أن تشترك أوىل بعرض من بعض
وقد يشكل يف كثري من األمور، وإن مل تكن . صناعة اجلدل طريق األوىل واألحرى صناعة اجلدل من حيث هي

جمرى  هل هي موجودة لشي أو ليست،فيستعان بطريقة األوىل واألحرى، فيجعل البحث عن ذلك جاريا عرصية،
ا قنع منه بالوجود مل يبل  من حيث علمت ذاتيته ال يشك يف وجوده ملا هو موجود له، بل كلالعرض، فإن الذايت 

وكل نسبة عارضة . إمنا هو حبسب نسبته إىل شيء وعلى أن اعتبار األخلقية للشيء. بأن جيري جمرى ما يعوض
 بباب اآلثر، فزادت عن انه هل كذا آثر وأوىل بشيء، ورسم الباب تعرض من هذه األسباب إن زيد باب البحث

به  ومواضع يف اآلثر، وخصوصا إذا كان النظر يف األوىل واألحرى واآلثر أشبه نظر مبا يراد مواضع يف اهلوهو
 .اإلقناع

واحد الشتراكهما يف الذاتية والتقومي،  ومع هذا كله فغن اخلاصة أضيفت إىل احلد، وجعل اجلنس والفل يف باب
املطلق ومواضع العرض؛ ومواضع اآلثر، ومواضع اجلنس،   مواضع اإلثباتفاحنلت املباحث عن املواضع إىل

فإذا أعطيت هذه املواضع فقد أعطيت املواضع . ومواضع احلد، ومواضع اهلوهو ومواضع الفصل، ومواضع اخلاصة،
ىن اهلوهو لنا مع ولكن باحلرى أن يكون. حتتاج أن نعطى القانون يف استعماهلا عند احملاورات اجلدلية مث. كلها

فيقال هوهو ملا يشارك شيئا يف معىن : ثالثة إن اهلوهو يقال على طريق االختصار والرسم على معان: حمصال، فنقول
ويقال يف معىن عام نوعي، كما يقال إن زيدا هو عمرو . الفرس يف أنه حي عام جنسي، كما يقال إن اإلنسان هوهو

 .يقال إن زيدا هو هذا األبيضويقال على معىن خاص شخصي، كما  .باإلنسانية
   

هوهو باملعىن اجلنسي، وهوهو  فأما االثنينية يف. يقال فيه هوهو فيه اثنينية ما أوال بوجه، مث ترد إىل وحدانية وكل ما
املعىن الشخصي فقد تكون االثنينية بالعرضني، والوحدة  أما يف. يف املعىن النوعي فمفهوم؛ والوحدة أيضاً مفهوم

 وقد تكون االثنينية باملوضوع، والعرض والوحدة باتمع الذي يتناول. الكاتب البناء هو:  كقولناباملوضوع،

والوحدة حبسب املعىن، وهو  ورمبا كانت الكثرة حبسب امسني،. زيد هوهو هذا الكاتب: باإلشارة مجلته، مثل قولنا
 .نسان هوهو البشراإل: يقال أوىل ما يقال له هوهو، إذ ال غريية فيه يف املعىن، كما

وإمنا هو بالنوع والسبب فيه أن الكثرة بالنوع قد  ورمبا أشكل يف الشي الواحد أمر هوهو، فظن أنه بالشخص،
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فحيث تكون خفية تؤخذ على أا ليست واحدة، مثال ذلك أن . خفية بالقوة تكون فيه ظاهرة بالفعل، وقد تكون
املياه املتصلة  لكن. مرها أا ليست واحدة بالعدد، وأن وحدا بالنوعيف أوعية شىت، ال يشكل من أ املياه املفرقة

املختلفة اليت متر عليها وحتاذيها، يعقل من  السيالن، اخلارجة من عني واحدة جراوة، فمن حيث إا تفترق باملواضع
بعد النوع يظن أا وتشاها يف اجلزئية، اللذين مها تشابه فيها  أمرها التفرق، ومن حيث اتصال بعضها ببعض

األرض  وكيف يكون املاء الواحد موجودا يف جزء من. املاء اجلاري اليت ذه الصفة واحدة واحدة، وليست أجزاء
النوع، فهو هويتها ليست  دون جزء، واقعا يف موازاة شيء واحد وغري واقع، بل هذه كثرية بالعدد واحدة يف

 .بالعدد بل بالنوع

يعرض ألجزائها افتراق مبثل ما ذكرته يكون كثريا بالعدد، بل أن يكون   مجلة السائل الولست أعين أنه إذا كان
وسواء  املاء املتصل الذي ال خالف يف أجزائه يكون واحدا بالفعل، سواء كان كثريا أو قليال، فإن. على ما قلت

رك ينقسم دائما إىل متحرك، متح ولو كانت نفس احلركة منقسمة لكانت تقسمه دائما إىل. كان متحركا أو ساكنا
ولكن جيب أن تؤخذ األجزاء على الصفة . وهذا حمال فكان سيكون هاهنا كثرة أجسام وبالفعل ال اية هلا،

 .املذكورة

باالسم،  من مجلة ما عددناه، هو ما يكون بالعدد؛ ومن الذي بالعدد ما تكون االثنينية فيه وأحق ما يقال له هوهو،
إن اإلنسان هو : باخلاصة، كقولنا مث ما يكون. ام املعىن، وهي اليت تكون هي هي باحلدوتكون الوحدة يف مت

 .فوق؛ مث ما بالعرض الضحاك، أو قابل العلم؛ وإن النار هي املتصعدة إىل

. بالنوع، واإلنسان والضحاك ايضا، وسائر ما مثلتم إن اإلنسان واحليوان الناطق واحد: ولكن لقائل أن يقول

شخصان حتت نوع واحد؛ وليس كذلك حال اإلنسان واحليوان الناطق  س كذلك،بل الواحد بالنوعلي: فنقول
لإلنسان هي اليت للمحدود باحليوان والناطق؛ واملوضوع الذي هو اإلنسان هو بعينه  والضحاك، بل الذات اليت

وإمنا تصري كلية  بالعدد،يقال له الضحاك، فيصري اإلنسان من حيث هو يعترب هذا االعتبار كذات واحدة  الذي
 .بالقياس إىل الكثرة اليت حتته

موقع هوهو، فيدل عليه أنا إذا التمسنا من خادم لنا أن يدعو إلينا صديقا حاضر  وأما أن االسم والعرض قد يقعان
 وقد تدخل. الوسيم ادع إلينا ذلك اجلالس الوسيم، فيدعوه؛ فتكون ذات ذلك الصديق هوهو اجلالس: قلنا حمفل،

 .وجوه املناسبات اليت نذكرها بعد يف باب اهلوهو بالعرض ما يكون هوهو على سبيل املناسبة، على أحد

ذلك أن كل حممول إما أن ينعكس على املوضوع، أو ال  والدليل على. فهذه هي املباحث املفروضة للمطالب
وإن مل ينعكس، فهو إما .  فهو خاصةعلى املاهية، فهو حد؛ أو غري دال عليها، فإن انعكس، فهو إما دال. ينعكس

 فكل حممول يطلب إثباته، فهو أحد. طريق ما هو، فهو جنس أو فصل؛ أو غري مقول، فهو عرض مقول من

ختتلف األربعة من حيث  وال. وقد يطال ال إثباته، بل أنه هل هو حد، أو هل هو جنس، وما أشبه ذلك. األربعة
 .لب الثاينالطلب األول، وإمنا ختتلف من حيث الط

للجنس؛  ، طلب"هل النفس جوهر: "فإن قولنا. أن كل طلب فريجع إىل شيء من هذا باالستقراء وأنت تعرف
هل النفس عدد : "للخاصة؛ وقولنا ، طلب"النار متصعدة بالطبع إىل فوق"، و "هل اإلنسان قابل للعلم: "وقولنا
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 .لعرض الالزمطلب ل "هل العامل حمدث:"، طلب للحد؛ وقولنا"متحرك لذاته
   

. وشيئا هو فصل متتحن هذه األمور املذكورة يف املقوالت املعلومة؛ فإن يف كل واحد منها شيئا هو جنس، وجيب أن

الكيف، كمثل ذلك، قد تكون كيفا،  وفصول. فإن الفصول اجلوهرية قد علمت أا جواهر، وكيف هي جواهر
وباجلملة فقد جند يف كل واحد منها . أخرى غري اجلوهر قولةورمبا كانت الكيفية فصال، ولكن مل. على ما علمت

فأما . وكذلك قد يكون يف كل واحد منها ما هو خاصة. بابه، أو لشيء آخر فصال، إما أن يكون لشيء داخل يف
وال  فإنه قد خيص اإلنسان الضاحك، كما خيص الضاحك اإلنسان؛ فإن اإلنسان ليس جنسا للضاحك، يف اجلوهر،
يدخل اجلزء بل كما   نوعا يكون الضاحك شخصه، وال عرضا، بل هو خاصة له تدخل يف حده ال كمافصال، وال

املقوالت األحرى، فكما تعرفه، وال حنتاج  وأما وجود اخلاصة من. يدخل اخلارج، وعلى ما علمت، وحتققته سالفا
 وأما اجلوهر، فقد حيمل على شيء .واحد منها، وذلك ظاهر يف مجيعها والعرض قد يكون يف كل. أن نبتدئ تعريفه
إىل  على سبيل أنه عارض له، كما حيمل احليوان على املتحرك من حيث هو متحرك، فتكون نسبته من األشياء محال

 .دون العرض اآلخر املتحرك ليس نسبة شيء غري العرض، أعين العرض الذي هو أحد اخلمسة الذي هو العرضي

اجلوهر مما ليس جبوهر، كما علمت؛ وإما أحد  كون إما جوهرا، أو ما يدخل يفوأيضاً فإن احملمول يف املسائل ي
فإن العرض له حد يدل على ماهيته، وله . وإما بالقياس إىل حد الشيء التسعة األخرى، إما بالقياس إىل اجلوهر،

 و أحدوذلك ألن العرض قد يعرض للعرض عروض الذي ه. داخلة يف احلد، وهي أعراض ما أيضاً مع لواحق

ورمبا مل يكن . العرض اخلمسة، فيكون بسيطه عرضا مبعىن العرض الذي بإزاء اجلوهر، ويكون مركبه شيئا ذا ذلك
األجناس كما علمت، فإمنا يدل من طريق ما  وكل واحد من هذه. إال عرضا أعين حبسب ما يلزمه، وعلى ما علمت
وإما على ما هو خارج عنه فقد يكون غري . لذاتداخل فيه با هو ال على كل شيء؛ بل على ما هو جنسه، فهو

 .عارضا دال على ماهيته بل

وأما . اجلنس منه جنسا ملا هو يف مقولته وكل واحد من هذه العشرة إمنا يكون. فهذه األربعة تطلب يف هذه العشرة
ان للمتحرك، وقد مقولته؛ حىت إن اجلوهر يكون عارضا لغريه؛ كاإلنس العارض منه، فقد يكون عارضا ملا ليس يف

 فإن كل مقولة إذا وجدت يف غريها كان. مقولته كالكم املنفصل يعرض للمتصل، وبالعكس يكون عارضا ملا يف

أو عن شيء منها : العشرة وإذا سئل عن هذه. على سبيل العارض هلا، وإمنا يقوم تقومي اجلنس ما هو موجود فيها
املطلق، وإذا سئل عنها هل هي جنس، أو فصل،   موضع اإلثباتهل هي موجودة أم ال، فيكون املوضع النافع فيه

إن اعتبار هذه األحوال : ونقول. فيها هو املوضع اخلاص بذلك الباب أو خاصة، أو عرض، فيكون املوضع النافع
حنوها  وذلك ألن هذه احملموالت إمنا حددت لتعد. املطالب، أي الدعاوى يف القضايا اجلدلية إمنا هو حبسب

يتوجه حنو الدعاوى؛ فإن املقدمات اجلدلية  واإلثبات واإلبطال إمنا. ضع، واملواضع إمنا تعد حنو اإلثبات واإلبطالاملوا
منصوبة، ال ينفع النظر فيها من حيث حمموالا أحد هذه  من حيث هي مقدمات جدلية، وليست دعاوى

 ت النحو من النسبة اليت هلا نافع جدا، فإن ذلكفمعرفة نسبة احملموالت إىل املوضوعا وأما الربهانية،. احملموالت

اجلدلية، فاملعترب فيها  وأما املقدمات. حيقق أحواال من أحوال الصدق والكذب، بل حال املناسبة مع املطلوب
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ال يتعني له حكم بان يكون احملمول شيئا أو  التسليم املشترك أو اخلاص على أي نسبة كانت احلدود، فإن ذلك
اعتبارها من حيث هي أحد املذكورة نافع يف باب ارتياد املوضع املثبت أو  موالت الدعاوى، فإنوأما حم. غريه

 .هلا املبطل

  الفصل الثامن

  "ح"فصل 

 يف تفصيل املقدمات املشهورة اجلدلية واملطلوبات اجلدلية

قياس جديل،   اليت هي جزءوقبل ذلك فيلزمنا أن حند املقدمة اجلدلية. نعرف كيف نستنبط املواضع لكنه يلزمنا أن
وهو للمجيب ما ينصره وحيفظه،  واملطلب اجلديل الذي هو أحد طريف النقيض فيما يسوق إليه القياس اجلديل،

التعليم األول، ال كما ظن من أنه يعين ما شيئا واحدا  وللسائل مقابله، وهكذا جيب أن تفهم هذا املوضع من
أما وهو ما هو بالفعل فإذا استعملت مقدمة، وأما بالقوة فإذا أخرجت على . اجلديل بالفعل أو بالقوة جزء للقياس

 .السؤال كي يتسلم؛ فإن هذا غري موافق للغرض جهة
   

يف هذا املوضع  تؤخذ يف التعليم األول حني حتد على أا مسألة، إذ ال فرق يعتد به حبسب الغرض الذي واملقدمة
تكون مقدمة جدلية إال مشهورة مطلقة،  إنه ليس ميكن أن: كما علمت فنقولبني أن يقال مقدمة، أو يقال مسألة؛ 

جمهولة يف املشهور، أو مضادة للمشهور، وال عن غري متسلمة عند  أو متسلمة؛ فإن العاقل ال يعمل قياسا من مقدمة
الزم،  ون عنه لزومال يقول به أحد، فإن سعيه يكون باطال، ألن ماال يوضع منه شيء ال يك وباجلملة ما. املخاطب

فإذن املقدمة . أن تلزمين شيئا وأما إن مل أسلم فال ميكنك. إمنا يلزمين هذا إن وضعت وسلمت: ألن اخلصم يقول
 .أحد اجلدلية، هي الذائعة أو املتسلمة، وباجلملة ما يراه

الذي ال يشك فيه فإن املر  .وأما املطلب اجلديل، فليس أيضاً يصلح أن يكون كل شيء؛ فليس كل مطلب جدليا
وهذه . حياول نقه بالقياس، فهو أهل أن يضحك منه أحد من الناس، وال خيتلفون فيه، هو غين عن اإلثبات؛ ومن

 .فأمثاهلا ال تكون مطالب جدلية إال بالقياس إىل املغالطني يف اجلدل هي املقدمات املشهورة املطلقة،

فاللجديل أن يبحث  ما، أو موضع شك، إذ ال اتفاق على قبوهلا،املشهورة الغري مطلقة، وهي اليت فيها خالف  وأما
هي املتسلم املطلق الذي حبسب إنسان ما، بل هو  واملقدمة اجلدلية املطلقة. عنها، وأن يقيس على طريف النقيض فيها
. ة للمشهورالنباهة، بعد أن ال يكون املتسلم عن أحد الثالثة بدعة منافي متسلم من اجلمهور، أو العلماء أو أهل

للمقدم، بأن  ينبه عليه ويكسب له احلمد، إحلاقه مبشهورات أخرى إحلاقا مشهورا على سبيل التايل وبعد ذلك فما
مقبوال، لظهور مناسبته للمشهور  يكون له مع املشهورات مناسبة إذا دل عليها كان وجوب عن محده عن ذلك

 - انتقاال يف املشهور، وإن مل يكن انتقاال واجبا حبسب احلق  على اجلهة اليت ينتقل الذهن عن املشهور إليه بسرعة
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محد   وال كان االنتقال انتقاال عن قياس إىل نتيجة بل كان على سبيل تنبيه وجوب-بالقرينة  وهذه هي اليت تشتهر
ك التقرين وباجلملة فغن ذل. بالقياس شيء واستحقاقه للقبول يف نفسه، ال أنه لزم عنه لزوم اهوالت اليت تصدق

أا مستحقة العتراف احلامد ا، كأا كان جيب أن يفطن هلا  ينبه ال على صدق تلك املقدمة والتزامها، بل على
 .بالقرينة، وأن يقال بوجوا من نفسها قبل هذا التنبيه

 فهي اآلن معروفة؛ وفيما متحققا منها أا جمهولة يف نفسها، وإمنا عرفها للقياس، وأما النتيجة فإا بعد اللزوم يكون
 .تنكر فيه ال تكون كذلك، بل يكون االنتقال يقضي فيها بان من حقها أن ال جتهل أبدا وال حنن

أيضاً، تكون جدلية من وجه إذا قدمت على  وأيضاً املقدمة الشنعة املضادة للمشهور، واملقابلة اليت ليست مبشهورة
. لقياس، مث جتعل مقدمة يف إبانة أن ما أنتج ذلك الشنع، فهو شنعبا سبيل التناقض بان تنتج عن نقيض املطلوب

 .اخللف وهذا بطريق قياس

اآلراء املوجودة يف الصناعات ما يذيع  ومن قبل ما حنن فيه مجيع املقدمات واآلراء الذائعة يف الصناعات، فإن من
دا أن العلم باملتضادات واحد، فذكر هذا، أنه إذا كان مشهورا حممو فأما مثال اللوايت حتمد بالنقل، فمثل. ويشتهر

 احلس باملتضادات واحد، صار هذا حممودا، ورؤى أنه واجب اإلقرار به؛ وذلك ألن مشاة وكذلك. واتبع، فقبل

أنه إذا كان مشهورا أن  العلم للحس ظاهرة جدا وكذلك إذا مل تكن مشاة، بل مقابلة إلجياب مقابلة احلكم، مثل
إن أخذنا نقيض مقابل اإلحسان، فأقمنا مقامه،  وهذا هو. صدقاء واجب، فإن ال يساء إليهم واجباإلحسان إىل األ

وهذا هو إن أخذنا . األصدقاء عدل، فمحمود أن اإلساءة إىل العداء عدل اإلحسان إىل إن كان حممودا أن: أو قلنا
وسيظهر . احلكم قابل الشيء الثاين بذلكبينه وبني شيء، وحكمنا حبكم، فجعلنا مقابل الشيء األول مل شيئا وألفنا

 .حممود لك بعد أن هذا أمر واجب يف نفس األمر أو ليس بواجب، إال أنه وأمثاله
   

املشهورات، وال يلتفت  فإن ايب يستعمل. املقدمة اجلدلية املطلقة، ويشترك يف استعماهلا السائل وايب فهذه هي
السائل إذا استعمل املشهورات، مل حيتج إىل  وأيضاً فغن.  يسلمه السائل إىل ما يسلمه أو ال- على ما علمت -

املشهورات يف اجلدل حال األوليات يف الربهان؛ فكما أن األوليات يستعملها  فإن حال. التسليم يف أكثر األمر
غري أن  منغري حاجة إىل أن يطلب قياس على صدقها، كذلك املشهورات يستعملها اجلديل يف اجلدل  املربهن من

عنها ليتسلم، كأا مشكوك فيها،  يرتل عن درجة الشهرة املطلقة والتسليم املطلق، إىل التسليم احملدود باملسألة
ذلك، فإنه حيرك ايب إىل أن يتنبه ألن ال يسلم املشهور الذي  ورمبا ضر السائل. وكأا معرضة ألن يقع فيها شك

تسلمه  اقتضابا، وكأنه أمر بين، كان أقرب إىل التسليم، ويكون كأنه قدأخذه أخذ واقتضبه  ينفع السائل، فإذا
أن ال يسلم له، مل يلتفت إليه؛  فما كان من ذلك مشهورا مطلقا، فحاول ايب. بالقوة، وإن مل يكن تسلمه بالفعل

ك بني يديك عن إىل استحقاق العقوبة، على ما سنمثل ل بل رمبا سخر بايب، ورمبا أحل الرمحة، ورمبا نسب
عند قوم، فإن استعماله معهم على سبيل االقتضاب أنفع من استعماله معهم  وكذلك كل ما كان مشهورا. قريب

 .املسألة على سبيل

يقول، وأما الذي هو األوىل بان يكون مسألة  أبعدمها كأنه: وما بعد هذا يف التعليم األول، فإنه يفهم على وجهني
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املسألة، فهو ما يكون طلب التسليم فيه ملعىن ينتفع به يف إثبات   تؤخذ على سبيلجدلية، أي أن تكون مقدمة
أن  يؤثر أو جيتنب، أو مطلوب اعتقادي من باب ما يرى حقا ويقصد فيه املعرفة، فيكون إما مطلوب من باب ما

 أو يكون معينا على بذاته، يبلغ بتسلمه نفس الغرض يف ذلك، أو بأن جيعل مقدمة تعني يف إنتاج ما يؤخذ مقدمة
عن املشهورات، ال املطلقة جدا فإن ذلك ال يسأل عنه،  ويكون إما. ذلك بان يكون قانونا منطقيا ينفع منفعة املنطق

 عند قوم ما؛ أو ال تكون من املشهورة بل مما ى اعتقاد مشهور للفالسفة فيه فضال عن بل املشبهة واملقابلة؛ أو اليت

يف حال اللذة، فإم   بني اجلمهور والفالسفة اختالف، كاختالف اجلمهور والفالسفة،اجلمهور؛ أو ما جيري فيه
للفالسفة فيما بينهم اختالف؛ أو يكون فيه للجمهور  يرون أن اللذة خري، والفالسفة ال يرون ذلك؛ أو يكون فيه

 .يكون ألحد الفريقني فيما بينهم فيه خالف فيما بينهم اختالف؛ وباجلملة ما

أختم القول يف املقدمة اجلدلية، وآخذها من حيث هي جدلية بذاا ال : يقول ه الثاين، وهو أظهرمها، فكأنهوالوج
حكم عملي أو حكم  وأما املطلوب اجلديل فهو: فكأنه قال. وجميب بأعياما، مث أتبعه باملطلوب اجلديل حبسب سائل

معرفة شيء آخر، وهو ال حمالة مما ال يكون بين  يعني يفاعتقادي، إما شيء إمنا يقاس عليه لنفسه، أو يقاس عليه ل
فيه، ألنه ال رأى للجمهور فيه، مثل أن األشكال القياسية ثالثة، أو ال رأي  الشهرة، بل يكون من حقه أن يتشكك

األوىل ا أن  فيه، مثل هل الكواكب زوج أو فرد؛ فرمبا يقيس اجلديل على ضرب منها باملشهورات أن للفالسفة
وباجلملة ما . اختالف بني فريقني من كل فرقة تكون زوجا أو فردا، أو للفالسفة رأي خمالف ملا عليه العامة، أو فيه

احلجج فيه ويكافيها، وإما لفقدان احلجج يف الطرفني مجيعا، أو بعدها عن  يقع فيه شك وهو موضع شك، إما ليقاوم
 .املشهور مثل حال العامل أهو أزيل أو ليس األمر

مبطلب جديل، وهو ما ال يكون عليه قياس من املشهورات، ويكون القياس  واألحرى أن يكون ما تبعد حجته ليس
 .بعيدا؛ مثل أنه زاوية نصف الدائرة قائمة عليه من األوليات

. للجمهور فيها رأي، وال للمشهور إليها سبيل، لكن للربهان إليها سبيل واعلم أن كثريا من آراء الفالسفة ليس

مثل أنه هل  كثري من اآلراء ال سبيل للناس من األوائل إليها، وقد يتكلف عليها قياس من املشهور؛ وبإزاء ذلك
. ناصره وضع، أي دعوى الكواكب زوج أو فرد، وهل زحل حنس أو سعد وكل رأي من ذلك فهو بالقياس إىل

وإمنا . الذي ال يكون مؤيدا حبجة تصحبهالدعوى  وضعا، أعين" الربهان"وليس ما نسميه هاهنا أيضاً، ويف كتاب 
وبني الوضع املذكور هاهنا، فإن من الدعاوى ما هو فقط، ومن األوضاع ما هو  مسى ذلك أيضاً وضعا ملناسبة ما بينه

 .فقط وضع
   

املسماة باسم  كذلك فيحسن أن خيص باسم الوضع؛ فغن العادة جرت بان خيص ماله معىن من املعاين وما كان
كما علمت من تسمية املمكن اخلاص   غري نفس ذلك املعىن باسم ذلك املعىن، على سبيل ابتداء اصطالح،وليس له

وجود له إال الوجود الذي هو به ممكن يف املعىن العامي، من غري  مبا مسى به منقوال امسه من املمكن العام، إذ كان ال
 .زيادة عليه

استقراء،  مشهور، وال يؤيد باملشهور على سبيل قياس أوكان من األوضاع دعوى فقط، ال هو حق وال  فما
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فالوضع ذا املعىن هو . فقط ويكون قائله يقول بلسانه دون قلبه، فباحلرى أن خيص باسم الوضع، إذ هو دعوى
له وال بصرية بشيء قوى ال يستحق أن جيعل له ذكر،  رأي مبتدع، وليس كل رأي مبتدع فإمنا يبتدعه من ال نباهة

 :مثل قول من قال. اجلدلية؛ بل ما هو مبتدع ممن يذكر ويعد يف أهل البصرية واملعرفة  من املسائل واملطالبوجيعل

إن كل شيء واحد، وإنه : قال وأما قول من. أن ال حركة وتغري البتة: إنه ال تناقض وال خالف البتة؛ وقول من قال
كاتبا فلي هو حادثا، إلذ قد كان موجودا قبل أن  ارليس كل شيء إما مكونا وإما فاسدا، فإن املوسيقار إذا ص

وجود ما قبله، وال هو أزيل وإال فقد كان دائما، فقد يكون شيء ال مكونا  يكتب، فلو حدث حلدث كاتبا ليس له
 .فهو وضع سخيف وال فاسدا؛

ستعمل عليه لفظة ونصر حبجة فهذا وجه ن والوضع قد يصري مطلبا بوجه من الوجوه إذا وقع فيه لألوائل خالف،
ولكن ليس كل مطلوب وضعا ذا املعىن؛ فإنه كثريا ما يكون مطلب ليس  .الوضع، ونعين ا املعىن الذي أشرنا إليه

 وذلك ألن الوضع الصرف ال أقل من أن يكون فيه خالف. فضال عن أن يكون فيه للكل خالف فيه ألحد خالف،

وإذ هو . للمقبول إنه دعوى ذا كان فيه خالف فهو دعوى؛ إذ ليس يقالوإ. ما، ولو بني احلكماء وبني العامة أيضاً
 .وضع صرف دعوى، وكل دعوى تسمى يف هذا املوضع وضعا، فهو وضع؛ لكنه

على القصد الثاين، وعلى سبيل  على أن مثل هذه األوضاع ليست أوضاعا ومطالب جدلية على القصد األول، بل
القول نفسه؛ كما يلزم الفيلسوف األول مناقضة من يرى  سب القائل ال حبسبما يلزم اجلديل مناقضة القائل به حب

وذلك ألن هذا ليس عليه قياس يف نفس األمر . حبسب القائل، ال حبسب القول أن بني طريف النقيض واسطة، وذلك
شيء،  فإنه إذا كان. وسط يف نفس األمر أعرف منه؛ لكنه قج يكون عليه قياس حبسب املخاطب يصححه، إذ ال

ذلك أن يعترف به، إن  ذلك الشيء عنده أعرف منه عنده وهو يسلمه، وذلك الشيء ينتج نقيض وضعه، لزمه من
وكذلك حال . وإىل النظر، فال دواء له باخلطاب وأما من ال يصغي إىل اخلطاب. كان القائل ممن يركن إىل اخلطاب

 من حقه أن ينظر فيه بالنظر اجلديل الذي بالذات، فإنه إمنا مطلبا جدليا، وال مما الوضع املذكور، فإنه باحلقيقة ليس
 .أن يلتفت إىل وضع ما قد يتشكك فيه جيب

بالعقوبة؛ كمن ينكر حسن عبادة اهللا وبر الوالدين؛ أو بالرمحة، كمن  وأما ما من حقه أن يقابل قائله ال بالكالم بل
 شمس متبدلة كل يوم أو غري متحركة؛ أوغري مؤثرة؛ أو بالسخرية، كمن يقول إن ال إن الصحة: يقول

فغن مثل ذلك ليس  إن الشمس غري منرية، والنار غري حمرقة؛: بالتخسيس، أعين تكليف التخسيس، كمن يقول
: القياس الذي ينتجه قريبا منه مثل قولنا وكذلك ما كان. مطلبا جدليا باحلقيقة، فال مشهور أوضح منه يوضحه

من األوائل، وبعيدا جدا، وليس إليه قياس من املشهورات، فقد  كان القياس عليهالربع نصف النصف؛ وكذلك ما 
اللمية،  ليس جيوز أن يسأل اجلديل عن املائية وعن: وقد قلنا قبله يف املقدمة اجلدلية، ونقول قيل يف املطلب اجلديل،

ستعمله ايب يف خالل ما يتكلم به، ي إما مائية داللة لفظ: فإن هذا سؤال تعلم، بل له أن يسأل عن املائية بوجهني
فأما أن يبتدئ ويطلب مائية . إن مائية كذا وكذا، حىت يناقضه ويقابله هل تقول: أو أن يقلب املائية إىل اهللية فيقول

فغن  .الزمان أو غري ذلك، ليس على أن يقيس عليه قياسا يؤدي إىل إبطال ما يقوله، فهو تعلم لشيء كاملكان أو
 .واحد فيقصده أو يقصد به هل تقول إن مائية كذا كذا، حىت خيرجه إىل قول: طريقته أن يقول لهأراد ذلك ف
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. مل قلت؟ من غري أن يؤاخذه بلمية األمر يف نفسه: له وكذلك له أن يسأله عن اللمية من وجهني؛ أحدمها أن يقول

    السبب يف كون كذا كذا أم ال؟ هل: واآلخر أن يقول له مثال

قد يقاس منه  من عرض ما تكلمنا أن العلوم هلا مطالب قد يشارك فيها اجلديل، وذلك إذا كان املشهور وقد بان
قد تكون له مطالب مشتركة، ومطالب  وأن اجلديل. عليه أو على نقيضه؛ ومطالب ال يتكفل اجلديل الكالم عليها

 .ىل احلق متعذرالطريق إليها من األو ولكن. خاصة، وهي اليت قد يسلك إليها من املهور

  الفصل التاسع

  "ط"فصل 

 يف اآلالت اليت تتم ا ملكة اجلدل

  وطلب املواضع وهي أربع

احملموالت؛ مث اليت تليها وهي ما منها الكالم اجلديل أعين املقدمات؛  فإذا قد تكلمنا يف أبسط األمور اجلدلية وهي
احلجة،  م اجلديل وهو الذي إليه غاية التركيب، وهوأعين املطالب، فيجب أن ننظر يف نفس الكال وما فيه الكالم

العقل وأشد إلزاما، فإنه إذا سلم  والقياس أقرب إىل. وكل حجة إما قياس، وإما استقراء؛ وقد عرفتهما: فتقول
 إىل واالستقراء أقرب إىل احلس، وأشد إقناعا، وأوقع عند اجلمهور مليلهم .املقدمات يف القياس لزمته النتيجة ال حمالة

ميكن أن يوجد  ألنه إذا سلمت مقدمات االستقراء، أمكن أن ال يلزم املطلوب، إذ قد: إنه أضعف إلزاما األمثلة؛ إال
 .باملواضع فاالستقراء والقياس مها أصال حجاج اجلدل، ويتم ذلك. جزئي خمالف

 ومجعها، وحفظ ما يراه املشهورات أحدها أن يكون اجلديل قد اكتسب: وتكتسب امللكة اجلدلية بأدوات أربع
مضادة النقيض، أي يكون مناقضا ملا يرونه، فإنه ينتفع فيه بالذات  اجلمهور وأكثرمها، وما هو مضاد أيضاً ملا يرونه

يعين به ينتقل  وبالعرض بأن ينتقل مع الشنع إىل مقابله، فيجوزه إىل مجله الذائع احملمود؛ وجيوز أن يف قياس اخللف،
 .علمت حكام يف األضداد إىل أحكام يف األضداد؛ على مانقيضا الشهرة من أ

مبثال، ومنها ما مل يذع ومل يذكر ومل  وجيب أن تعلم أن من الذوائع ما هو مشهور جدا، ومنها ما هو مقارب ويؤيد
املشهوري يف أول وهلة محدا واضحا، أو دون ذلك، وإن مل يكن  يتقارب، إال إذا ذكر وأخطر بالبال محده الذهن

 .كما يسمع ويقبل، وخصوصا إذا أيده مثال عه البتة؛ لكنه حيمدمس

ما مل يشتهر، ومل يعرف، ولكنه كما يقال قوال، ويؤتى له مبثال يقبله  وكثري من املواضع اليت تأيت بعد من مجلة
أيضاً؛  فيه مناسبات جتري بينه وبني خياالت هلم، ومشهورات عندهم،أو تواتر شهادات والثقة والسبب. اجلمهور

على سبيل احلجة ال سبيل  وألكثرها أسباب ذهنية حىت يكون هناك موجب ال يشعر به، ولو شعر به لكان قبوله
 .ومعاندة احلمد، ورمبا وضعوها وسلموها الستقراء ما ال جيوزون له نقضا
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ة، أو على سبيل وذلك على سبيل املشا وجيب أن تكتسب الذوائع اليت تكون بالقرينة، على ما أوضحناه وبيناه؛
اخلاصية بصناعة صناعة، وما قد أمجعوا عليه، أو قاله املتقدم فيها؛ مثل  وجيب مع ذلك أن تعمد إىل اآلراء. املقابلة

املقدمات واملسائل ثالثة  يف املوسيقى، وغري ذلك، فتجمعها مجعا، وتعلم أن" فيثاغورس"يف الطب، و " أبقراط" آراء
والثانيخلقية، وهو فيما إلينا أن نعلمه، وهو املتعلق . والعلمية لغريها من األمور النظريةأحدها منطقية تراد : أصناف

وهو أن تكون  هل أفعال العفة سعادة أو ليست؟ وإما تعلقا ثانيا،: عنه، إما تعلقا أوليا، مثل قولنا باملؤثر واملهروب
ويطلب ألجل ذلك؛ كقوهلم هل ميكن  لك،نفس املسألة ليس رأيا هو تعليم عمل أو كسب خلق، لكنه نافع يف ذ

والثالثة طبيعية؛ ولست أعين بالطبيعي اجلزء الطبيعي . واألضعف هل العدالة تقبل األشد: إزالة اخللق؛ وكقوهلم
لنا  مجيع ما ينظر يف األمور املوجودة يف الطباع اليت ليست منسوبة إىل أا تكون نافعة اخلاص فقط، بل أعين به

وأا جيب أن تفارق البدن مقدسة  ه؛ ورمبا كان فيها ما ينفع يف أفعالنا كمعرفتنا أن النفس باقية،بوجه من الوجو
اخللقي، ولكن ال بذاته وأوال من حيث ينظر فيه الطبيعي وعلى أنه  طاهرة، فغن هذا ينفع بوجه من الوجوه يف العلم

 .ثانيا ألجله، بل

هل املتضادات يوجد حد : املنطقية فقولنا أما مثال املسألة: ، فنقولولنسرد أمثلة األصناف الثالثة يف موضع واحد
: هل اللذة مؤثرة مجيلة أم ال؟ وأما مثال املسألة الطبيعية، فقولنا: فقولنا بعضها يف بعض؛ وأما مثال املسألة اخللقية،

    أزيل أم حمدث؟ وهل النفس تفسد أم تبقى؟ هل العلم

بعضه إىل  تنبطها وحيصلها من املسموع واملكتوب أن يضيف ما يقع يف فن واحدتأمل املشهورات من يس فيجب إذا
املقدمات اجلدلية هي املشهورات،  بعض، وجيمعه يف جممع واحد؛ فإنه ال قياس جديل إال من مقدمات جدلية؛ وأصل

ها جمموعة إىل أحدمها أن يصري: املقدمات مأخوذة عنده بوجهني فيجب أن تكون معدة، وجيب أن جيتهد حىت تكون
 مثل أنه جيب أن جيتمع لنفسه من أحكام املتضايفات واملتضادات حكم واحد عام حكم عام، وهذا للحفظ؛

 .كذا املتضادات كذا، إن املتقابالت: املتقابالت حىت جيتهد أن يكون عنده بدل قوله

وهذا السبب أنفع .  كثرةيف والوجه الثاين أن تكون مفصلة عنده، مقربة إىل اجلزئيات، حىت يكون له تصرف
فإذا كان عنده . اجلدل وهي أقرب إىل التفصيل أنفع له لالستعمال؛ فقد بينا سالفا أن أخذ اجلديل املقدمة يف

 املتضادات وما معها، وإذا كان عنده املتضادات فصل ذلك إىل األضداد اجلزئية، فقال املتقابالت فصل ذلك إىل

 .والرذيلة واحد، وكذلك د، والعلم بالرطب واليابس واحد، والعلم بالفضيلةالعلم باحلار والبارد واح: مثال

واملشكك؛ وهذا ليس قانونا كالوضع، أي حبيث بالقرب  واآللة الثانية القدرة على تفصيل االسم املشترك واملتشابه
لى أن كذا لفظ فال جيب أن يقتصر ع. إمنا منفعته ما سريد من بعد ذكره مقدمات حمصلة حنو مطلوب معني، بل

فال يقول  .تكون له قدرة على إيراد حدود ما تشترك فيه احلدود اليت تدل على مباينة بعضها لبعض مشترك، بل أن
مبعىن واحد فقط، بل وأن يبني كيفية  مثال إن اخلري ال يقال على الشجاعة والعدل والعفة، وعلى املصح واملخصب

وأما املصح واملخصب . الشجاعة والعدل خري على أا كيفية اخلري نفسه أنذلك، بأن يبني القول واحلد؛ فيبني مثال 
 .فاعل لكيفية اخلري فخري على أنه

كثرية يقع عليها وهي ذوات ماهيات وحقائق خمتلفة أو  وأما القوانني النافعة يف معرفة أن االسم الواقع على أشياء
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هل األشياء املعدودة مضادة لألشياء املتفقة يف ذلك االسم كان للشيء ضد فينظر  يقع عليها مبعىن واحد، فمنها إن
الوقوف على أن االسم  واحدة يف االسم أو خمتلفة يف االسم، فإن وجدها خمتلفة االسم يف أول األمر سهل عليه هي

؛ فإنه ال مجيع ما يقابل املسميات باألول تعذر عليه وإن مل جيدها خمتلفة األمساء، بل واحدية االسم يف. اسم مشترك
 .اسم مشترك كاملضاد له ميتنع أن يكون اسم مشترك وبإزائه

السيف، ويوجد له من حيث يقع على الصوت مضاد  فأما مثال األول، فإن اسم احلاد يقع على الصوت وعلى
السيف مضاد خمصوص باسم الكليل؛ وحدامها خمتلفان، فسيكون احلاد  خمصوص باسم الثقيل، ومن حيث يقع على

 وأيضا يقال ثقيل للجسم الطبيعي وللصوت، لكن املضاد للجسم الثقيل. باشتراك االسم صوت والسيفيف ال

وكذلك النظيف، . االسم خمصوص باسم اخلفة، واملضاد للصوت خمصوص باسم احلدة، فالثقيل سيقع عليها باشتراك
 .فإنه يقابله يف احليوان السمج، ويف الثياب الوسخ

، ولون "روشن"وبالفارسية  أن يكون املضاد واحدي االسم املشترك، كما يقال صوت صاف،مثال الثاين، فهو  وأما
فهاهنا ال ينتفع فيه ". تريه"بالفارسية أيضاً  ويقال صوت كدر، ولون كدر، وكالمها. صاف، وبالفارسية روشن

واخلاصة هي اليت تدل يف خملص عن الشبهة؛ بل احلد واملاهية والعالمة  بذلك القانون وال يوجد من جهة التسمية
كذلك، بل  االشتراك، فإن الصفاء لو كان له فيها معىن واحد لكان مدركه حاسة واحدة؛ لكن ليس أمثاهلا على

الذوق، ومدرك احلاد الشكلي  مدرك أحدمها السمع، ومدرك اآلخر البصر، كما أن مدرك احلاد الطعمي هو
. االسم، إذ كان ال يبعد أن يتفق أن يسمى ضدامها مجيعا كاللني اعتباروملثل ذلك ينفع يف التمييز بينهما ال . اللمس

يقال ملا جيده  املعنيان املسميان باالسم يوجد ألحدمها ضد، وال يوجد لآلخر البتة، مثل اللذة فإنه وأيضاً إذا كان
ل حمسوس عند العطش، لتلك اللذة أذى مقاب الصادي عند شرب املاء، ويقال ملا جيده الذهن عند إدراك احلق؛ لكن

وكذلك احملبة إذا قيلت . الضلع، فليس له أذى يقابله يف الناس العاميني وأما التذاذ النفس بان القطر ال يشارك
يوجد بإزائه بغضة  بإزائها بغضة ملثل ما حيبه؛ وأما إذا قيلت لألحجار كمغناطيس حني جيذب احلديد، فال للناسوجد

 .املغناطيس ملثل ما حيبه
   

فإنه ال واسطة بني  ينظر يف حال تضاد كل واحد من املسميني هل أحدمها له واسطة واآلخر ليس له واسطة، وأيضاً
بني السواد إذا قيل على لون ما، والبياض إذا  السواد إذا مثل على اجلهل، والبياض إذا قيل على العلم، وواسطة

تلفان، فغن بني األسود املقول يف لغة اليونانيني على واسطة لكنهما خم وكذلك إن كان يف كليهما. قيل على آخر
بني  وأيضاً، فواسطة ما. املقول عليه واسطة هي املتخلخل، ومثلها بني اللونني هو األدكن الصوت واألبيض

 .األمساء الصوتني واحدة، واحدة االسم؛ وواسطة ما بني اللونني كثرية، كثرية

ال حمالة يكون له مقابل على سبيل  ن للشيء مقابل حبسب التضاد، فإنهفإن مل يك. فهذه قوانني من جهة التضاد
فغن وجدت اللفظة السلبية مشتركة، . التناقض القويل التناقض البسيط الذي عرفته، وعرفت الفرق بينه وبني

 بإزائه ال يبصر، وال يستعمل البصر، فإن أحدمها إن كان مشتركا فيه؛ فالبصر :فكذلك اللفظة اإلجيابية، كقولنا
بصري قلب  :وكذلك إن أخذت املقابل من طريق امللكة والعدم، فإنه إن كان البصر على وجهني. فيه مشترك
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وأيضاً إن كان العلو . معنيني فالبصر يدل على. وبالعكس، إن كان العمى عميني. وبصري عني، فكذلك العمى
 .التحت مشتركالسفل و مشترك يقال على املكان ويقال على الفضيلة، فكذلك اسم

العدالة والكون على سبيل العدالة مشركا، فالعدل  وأيضاً جيب أن تعترب التصاريف واالشتقاقات كذلك؛ فإن كانت
 .فالصحيح مشترك وإن كان املصح مشتركا،. مشترك

 إذا قيل اختلف ارتفاعها فاالسم مشترك؛ فعن اخلري وأيضاً جيب أن ترفع األمور املسماة باألمساء إىل أجناسها، فإن
للمساوي، وجد األول يرتقي إىل اجلوهر، والثاين إىل الكيف، والثالث إىل الكم،  للملك، وقيل للفضيلة، وقيل

الالزمة اليت تشترك فيه ال  إذن اسم اخلري واقعا عليها مبعان خمتلفة؛ اللهم إال أن يعين باخلري أمر من األمور فيكون
إال أن اخلري ليس كذلك فإن امللك خري على . املشككة  حينئذ من السماءعلى سبيل االشتراك يف املقومات فيكون

بالقوة، وليس خريا ألنر يعمه واملساوي، وكذلك إن مل يرتفع إىل أجناس عالية  أنه جوهر كامل الوجود ليس فيه ما
األصوات واحلاد  بل أجناس متوسطة خمتلفة مثل األبيض يف األلوان واألبيض يف األصوات، ومثل احلاد من خمتلفة،

ترتفع إىل أجناس عالية خمتلفة ليس حيمل بعضها  من الزوايا؛ ومثل ما يقال اآللة القبان محار، وللحيوان فإا ليست
إىل أجناس قريبة خمتلفة، فغن آلة القبان ال تدخل يف جنس احلمار القريب  على بعض وفصوهلا متعاندة؛ ولكن ترتفع

واآلخر  وكذلك جنس أحد األبيضني اللون.  يف جنس له دون أعلى األجناساحليوان وإن كان يدخل الذي هو
بعضها حتتها بعض، فال يدل  وأما إذا وقعت يف أجناس مرتب. الصوت، ومها داخالن حتت جنس دون أعلى اجلناس

مبا كانت الواحد دائما جنسان خمتلفان ذه الصفة، بل ر ذلك على وقوعها حتتها باالشتراك؛ فإنه قد يكون للشيء
 متقابلة بل متداخلة؛ مثل احليوان الناطق واحليوان املائت، إذا جعلنا الناطق أكثر من أجناسا خمتلفة ليس عن فصول

 .اإلنسان عموما

االسم الواحد يقع باالشتراك على شيء  وقد يعرض من جهة األجناس واألنواع اليت بعضها فوق بعض أن يكون
وقد ينفع هذا النفع بعينه النظر يف األمور اليت ترتفع . مرارا ص كما قد علمتواحد من حيث يدل على العم واألخ

املتقابالت  املوضوع بل مفهومات أمور أخرى عند اعتبار املضاد واملقابل؛ مثل أنه إن كانت إليها ال مفهومات اسم
 .صاريفوكذلك من الت ترتفع إىل أجناس خمتلفة فاسم الضد مشترك، واسم املوضوع أيضاً مشترك؛

   
ومن االسم  يف اعتبار اشتراكاالسم أن يعمد إىل االسم املركب للشيء الذي يتركب من امسه اخلاص، ومما ينفع

الرسوم، مث ترتفع اخلاصيات، فغن بقى  املنظور يف اشتراكه كأنه اسم واحد لكنه مركب، فيجعل ذلك إىل احلدود أو
ال ذلك صوت صاف وجسم صاف، فإنك إذا رفعت الصوت مث .للباقي مفهوم واحد حمصل فليس االسم مبشترك

ألنه ال يبقى إذا رفعت الصوت ورفعت اجلسم حس املسموع، ونافذ فيه  ورفعت اجلسم مل يبق هناك شيء واحد،
احلد  وكثريا ما يكون. ورمبا مل ينفع الرجوع إىل احلدود والرسوم يف حتصيل اشتراك االسم البصر أو الشعاع؛
اسم آخر، كمن حد الشيء  ا يشترك يف االسم واحدا، والسبب فيه أن يكون يف التحديد اشتراكاملسموع جلميع م

حد واحد وليس هو باحلقيقة واحدا، بل حدودا؛  الصحي أنه الذي نسبته إىل البدن نسبة اعتدال، فيوهم هذا أنه
 .اعتدالما هو عالمة اعتدال، وعلى ما هو سبب  ألن لفظة نسبة االعتدال مشتركة تدل على
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أنه قيل شيء على شيئني، فهل حيتمل املقايسة، بأن يقال إما متساويان يف معناه،  ومما ينفع يف اعتبار اشتراك االسم
أحدمها يقبل  كانا يقبالن األشد واألضعف، فهل جيوز أن يكون أحدمها أشد وأضعف من اآلخر؛ وإن كان فغن

احلاد مساو يف حدته للسيف احلاد  هل الصوت: مثاله. االسمواآلخر ال يقبل، فهذا أول ما يدل على اشتراك 
سيف أو سيف أحد من طعم، مع انه ميكن أن يقال  والطعم احلاد، أو ليس؟ وهل ميكن أن يقال صوت أحد من

يقال نور لبيان احلق، ونور للشعاع؛ ونور بيان احلق ال يقبل  صوت أحد من صوت، وسيف أحد من سيف؟ وقد
 .الشعاع يقبلهما ونوراألشد واألضعف، 

فإن االسم مشترك؛ فإن األجناس اليت ذه  وأيضاً إذا دل االسم على أشياء هي فصول ألجناس خمتلفة متباينة،
هذا أن احلاد يدل مرة على فصل ما للصوت، إذ الصوت خيالف صوتا  ومثال. الصفة، فإن فصوهلا خمتلفة احلدود

 .آيلفصل ما جلنس صناعي  بأنه حاد، ويدل على

هل هي فصول واحدة بأعياا؛ فإن وجدت الفصول  وأيضاً ينظر يف فصول ما يدل عليه االسم هل هي خمتلفة، أو
فصول اللون الذي يقال على املبصر مفرقا للبصر وجامعا له، وفصول  خمتلفة فيكون االسم مشتركا؛ فإنك جتد

امسا  مخسيا وسدسيا، فلما الفصول خمتلفة كان اللونأحد األجناس الثالثة اليت يف األحلان  اللون الذي يقال على
كذلك، فإن كان أحدمها نوعا  فإذا كان. مث النوع ال يكون فصال البتة ملا هو نوع، وال الفصل نوعا له. مشتركا

نوع، ويف األصوات فإنه فصل، فإذن مها باشتراك  واآلخر فصال، فاالسم مشترك؛ مثل األبيض يف األلوان فإنه
    :هل هو حقيقي أو حبسب املشهور، فنقول لكن جيب أن ننظر أن هذا البحثو. االسم

الفصل  يقال إن فصول األعراض هي أنواعها، فقد علمت فيما سلف أنه ال جيب أن تفهم من ذلك أن أما ما
بتة النوع، وأن اجلنس ليس ال املنطقي للعرض هو بعينه نوعه، بل تفهم أن معىن الفصل يف كل موضوع غري معىن

لكن معىن ذلك أنه ليس النوع الذي . الشك فيه جزءا من مفهوم الفصل، وهو جزء دائما من مفهوم النوع،
حىت يكون له حينئذ فصل منطقي مشتق منه، بل الشيء الذي هو  للبسائط إىل أن يكون له فصل جمرد بسيط،

للبصر  وما جيري جمراه من البسائط ليس مفرقامعىن الفصل املنطقي له لذاته، يعين أن البياض  النوع فيها، إمنا يكون
مفرقا للبصر لذاته، ال  بتفريق يقترن بشيء، فيكون منهما شيء ذو تفريق هو املفرق، بل يكون البياض حبيث

انه بياض، إذ هو مفرق البصر مبعىن أنه شيء  كالناطق إذا كان ناطقا ينطق، وإن كان ليس أنه مفرق للبصر هو
مفرق للبصر هو انه إن كان ال يوجد املفرق للبصر إال لونا فليس أنه  ه بياض مبعىن أنه لونمفرق للبصر، وهو ان

 هو انه لون مفرق للبصر؛ فإنه ليس كل ما ال يوجد الشيء إال ويكون هو هو جيب أن يكون شيء مفرق للبصر

ظنوه من أن يكون نوع  ب مافهذا احلكم إذن ال يوج. وقد علمت هذا فيما سلف. داخال يف مفهومه ومقوما ملاهيته
اللون البياض، كما يصح أن يقال اللون املفرق : يقال وهلذا ال حيسن أن. البسائط هو بعينه فصله يف املعىن واملفهوم

الفصل نوعا حياول بذلك إبطال هذا املوضع، وإخراجه من احلقيقي، وخصوصا  فال جيب أن يقال قد يكون. للبصر
أو يقال إن  ال يكون فصال البتة؛ وهذا يوجب أن ينعكس فال يكون فصل نوعا البتة،لكن النوع . ذلك ما قيل مع

تعلم أن الفصل املنطقي ال يكون البتة  وكيف واألمثلة جاءت لغريها؛ بل جيب أن. هذا يف أنواع اجلواهر وفصوهلا
يكون ذلك الذي وكثريا ما . الذي يكون له مكان جنس نوعا لشيء إال على وجه ما لفصل منطقي آخر، وهو
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مثاله احلساس، ومعناه شيء ذو حس، فإنه نوع من املدرك الذي هو شيء . الشيء كاجلنس فصال األعلى الذي فيه
مقولة من  وأما ما هو نوع من. وقد علمت أن مثل هذا كيف يدخل يف املقوالت وكيف ال يدخل فيها .ذو إدراك

على أنه فصل بسيط؛ والكالم  نطقي؛ بل يكون فصال لشيءاملقوالت، فليس هو البتة فصال لشيء على انه فصل م
نوعا لشيء من املقوالت، وبالعكس ليس شيء من أنواع  هاهنا يف الفصل املنطقي؛ فليس شيء من الفصول املنطقية

قلنا إن االعتبار هاهنا مصروف إىل الفصل املنطقي، ألن املثال الذي هاهنا هو  وإمنا. املقوالت فصال منطقيا لشيء
إمنا كما  وال كذلك الفصل البسيط، فإنه. صوت حاد: وهو حممول على الصوت، من غري اشتقاق، فيقال احلاد،

 .علمت بأن يشتق منه

البسيطة فصول بسيطة وجودا، فإنه قد يقال ذلك سبيل التفهيم  واعلم أنه وإن مل يكن للفصول املنطقية يف األمور
جيب أن  وال. ب أن تظن انه يعين به التفريق بالفعل، فإن ذلك ليس فصالفال جي. تفريق البصر لون له: قوال، فيقال

املفرق كالبياض املقترن بالشيئية، حىت  تفهم منه أن يف طباعه شيئا هو التفريق نقترن بالشيئية حىت يكون جمموعهما
 وجيب أيضاً أن تعلم أنه .إمنا يقال ذلك على سبيل التفهيم وااز يكون جمموعهما األبيض، مث يوصف به اجلسم؛ بل

أحدمها جنسا،  املعنيني املفهومني من الثاين نوعا واآلخر جنسا، فغن اللفظ مشترك؛ وكذلك إذا كان إذا كان أحد
هذه املشتركات قد يدل ا على شيء  لكن أمثال. وكذلك إذا كانا فصلي جنسني خمتلفني يف العموم. واآلخر فصال

 .هذا مرارا ؛ وقد مسعت أمثلةواحد بالذات أو العدد من جهتني

فاالقتدار على أخذ الفصول بني األشياء، فإنه بذلك  وأما األداة اليت بعد هذا مما البد للجديل من االرتياض به فيه،
كان  األحكام، ويطلب هذه امللكة بني األمور املتجانسة بل املتشاة جدا؛ وأفضل ذلك ما يفرق بني األمور املتشاة

جدا، مثل التفريق بني أحكام  على أن البحث عن تباين أمور متشاة اجلناس نافع. ت أحكام شيء واحديف اعتبارا
املختلفة األجناس، اليت ال تشابه فيها يف طبائعها وال يف أجناسها  وأما األشياء املتباعدة جدا،. احلس وأحكام العلم

 .دربة ف أمر معلوم، وذلك غري مفيدفغن اعتبار الفروق بينها كأنه خوض يف تعر وال موضوعاا،
   

البعيدة األجناس املختلفة  وجيب أن يكون ذلك متطلبا يف األشياء. األداة الرابعة فهي االقتدار على أخذ التشابه وأما
أما ال ضد هلما، ومنه ما يكون بالنسبة، كما يقال إن  فمن ذلك ما يكون مبعىن مفرد، مثل تشابه اجلوهر يف. جدا

البصر  نسبة العلم إىل املعلوم، أو نسبة البياض إىل البصر كنسبة السواد إليه، أو نسبة احلس إىل احملسوس هينسبة 
 .احلس إىل البياض كنسبة البصر إىل السواد، ونسبة العقل إىل اخليال كنسبة اخليال إىل

يف كليهما منسوب إليه، أو يف أو  وباجلملة إما أن ال يكون يف احلدود مشترك، أو يكون واحد يف كليهما منسوب
وأيضاً فغن األشياء . هذا كله يف األشياء املتباعدة وجيب أن يكون. أحدمها منسوب ويف اآلخر منسوب إليه

 متباينة جدا، كاإلنسان والثور، وكالبياض والسواد، فإن ارتياد ما جيمعهما بعد املتجانسة إذا كانت بعد التجانس

 .التجانس نافع يف الدربة

  فصل العاشرال
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  "ى"فصل 

 يف منافع هذه اآلالت

املُالجة فيما ال خالف فيه؛ فرمبا كان ما يقوله ايب غري قابل يف  فاألداة األوىل نافعة يف أن يكفي ايب والسائل
قول زماننا، إذ ي يسوق إليه السائل كالمه، كمثل كثري مما وقع اخلالف فيه بني اخلطباء واملشاغبني يف املعىن ملا
إن اهللا ال يرى، يعين به أنه ليس مدركا  :والذي يقول". إن اهللا ال يرى: "، ويقول اآلخر"إن اهللا يرى: "أحدهم

ويعين به معىن آخر ال " يرى:"يسلم هذا لو صرح به له، لكنه يقول بالبصر إدراك شيء مقابل ذي كيفية؛ واآلخر
املسموع،  وعين به هذا" كالم اهللا خملوق: "إذا قال أحدمهاوكذلك . مث يتشاغبان على العمى يقدر على النطق به؛

. وال يصوروه لآلخر؛ مث يتشاغبان ويعين به شيئا آخر غري ذلك ال يتصوره" كالم اهللا غري خملوق:"وقال اآلخر

 .الباب معونة عظيمة، ويكفي اللجاج فيما ال يهم واالقتدار على تفصيل االسم املشترك يعني يف هذا

املشترك؛ مث اخذ السائل مبعىن واحد أهله للعبث به والسخرية منه؛ فكثريا ما   ايب إذا كان اللفظوأيضاً فإن
 .يقيس على معىن فيصرف العبارة عنه إىل معىن آخر وهو ال يشعر به حياول أن

يت ستدل على ال نقتدر بذلك على التحرز من أن جتري علينا مغالطة باستعمال اللفظ املشترك املغالطة وأيضاً فإنا
 .وجوهها يف الفن الذي يلي هذا الفن

ومنتحن  سبيل القياس االمتحاين أمكننا؛ فإنه يصلح لنا أيضاً أحيانا أن نستعمل املغالطة وإن شئنا أن نغالط غرينا على
 .ا قوة اجلديل، كما يصلح أن نستعملها فنعلم به قوة املتعلمني

أن يعتقد اجلمهور خالفه،  يعلم املدبر للمدينة كنه احلق فيها، ويكون األصلحفإن كثريا من اآلراء املدنية قد  وأيضاً
فإن تبغ فيهم من ال يصلح للتدريج، وكان مع ذلك قوي  .وأن يقنعوا أو يقنع اجلدليون منهم فيه باألقاويل اجلدلية

ف فطنة طبيعية، مل يؤمن أن يبىن على املشهور، فطنا مبا يف املشهور من العوار اجلدل قوي اخلاطر؛ مقتدرا على ما
وقع لسقراط مه  فيجب أن يتوخى معه كل وجه من اإللزام، فرمبا نفعت معه املغالطة، كما. حماجته بوبال تعود

وليس ينتفع بذلك ايب . فأفحمه باسم مشترك" سقراط"حني جتادال يف أمر العدل، إذ غلطه " ثراسوماخوس"
 .به يقني ينتفعانوحده، وال السائل وحده؛ فإن كال الفر

ايب، ويكون مقابله يف املعىن غريه،  أما ايب فإذا تسلط عليه السائل بقياس يعمله على ما حيسبه مقابل وضع
 .قصوره فإذا بني له ذلك أوضح عجزه وعرف

   
 ذلك وجهان للسائل يف السائل فإن يغالط ايب بذلك إذا كان بعيدا عن متييز معاين االسم املشترك، فيكون وأما

واآلخر أن يكون السائل ال حيضره قياس على مقابل  أحدمها أنه إن شاء أعلم آخر األمر عجز ايب،: من املنفعة
ما يشاركه يف االسم مكانه؛ وإمنا ميكن هذا فيما ال يكون احلكم على مجيع  وضع ايب، فيأيت بقياس على مقابل

للسائل أن  ، فإن ايب حينئذ أو"كل عني جسم: "حلال عليه يف قولنااملشترك فيه واحدا، ال كما ا معاين االسم
أو يقول . املعنيني مجيعا نصرة واحدة إن حكم ما ذكرت أنك عملت عليه القياس كحكم املعىن، وإمنا أنصر: يقول
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ياس على على حكم اآلخر الذي ظننت أين غلطت يف إيراد الق أنا أقصد مقابل كذا، وهو عندك يف احلكم: السائل
 وعلى أن النفع يقل يف انتقال السائل من مقابل. سواء، فيسقط ذا التشنيع والتعجيز مقابله، بل كالمها عندك

 .األمرين خمتلفا بل إمنا ينتفع ذا إذا كان حكم. املطلوب إىل مقابل مشاركة؛ إذا كان حكمهما سواء

يشتغل به اجلديل إال يف مثل العذر الذي أوضحناه،  ن أنوباجلملة فإن هذا مغالطة، وليس عدال يف اجلدل، وال حيس
مقاومة اخلصم؛ وكان غرضه يف مقاومته مصلحة؛ ووجد لنفسه فرجا  وذلك إذا أحس بقصور من نفسه عن

 .املصلحة متعلقان باستعمال اللفظ املشترك؛ إذ الغرض يف مثل ذلك ليس بيان احلق، بل ووصوال إىل الغرض مها

واملقدمات املعدة حنو القياسات اليت تقصد قصد  نية على طلب الفصول فمنفعتها يف ارتياد املواضعوأما األداة املب
 .بالفصول وتنفع أيضاً يف احلدود، فإن كمال احلدود. إبطال الواحد وإثبات الغري النظر يف الواحد والغري، إذا أريد

مبين على طلب أمور متشاة حتت كلى   االستقراءوأما األداة املبنية على طلب التشابه فتنفع يف االستقراء؛ إذ
 - على ما علمت -وهذه املنفعة . فإن كانت متباينة مل تنفع وكلى آخر؛ ليجعل أحد الكليني حمموال على اآلخر؛

 .أيضاً يف القياسات الشرطية املتصلة، ولكن منفعة مشهورة أيضاً، ال حقة مشهورة ال حق؛ وينتفع ا

اخللف والتشنيع بل  ة املشهورة فيها فهي على وجهني ك أحدمها ما يستعمله اجلديل وغرضه ليسكيفية املنفع وأما
وهذا كالم . فاإلبصار يورد املبصر على املبصر إن كان اللمس يورد امللموس على الالمس؛: االستقامة، كقوهلم

لكنه . الشيء كاحلكم يف شبيههليس بواجب؛ أعين أن يكون احلكم يف  جديل كثريا ما يكون مشهور القبول؛ لكنه
الفرق  من االحتجاج مشهورا ومستعمال، كان من العدل يف املشهور أن يطالب املخاطب بإيراد إذا ثار هذا الوجه

يكون حكم الشي كحكم شبيهه، بل  بينهما، وأما يف احلقيقة فال يلزم املخاطب ذلك، ألنه ليس يلزم يف احلق أن
وإمنا يلزم من طريق النظر احلق ما لزم من مقدمات . الدعوى ال يكون، فهو كنفسهذا ممكن أن يكون، وممكن أن 

لست واجبة فليس الكالم بقياس، إذ ليس فيه مسلم وموضوع، وقد علمت أن هذا  واجبة، وإذا كانت املقدمات
البصر  القياس يف أن يصري ما يلزم عنه الزما، فيكون للمخاطب أن يقول، ومل جيب أن يكون حكم كان شرط

 .املشاة مل جيب كحكم اللمس وإن تشاا يف أما حاستان، فما مل يتبني ذلك عليه بغري وجه

أن يكون كذا، جلاز أن يكون كذا؛ أعين لو جاز  لو جاز: وأما الذي يف طريق اخللف والتشنيع، فكما يقوله قائلهم
هاهنا " لو"يضاً إىل امللموس، وتكون لفظة جلاز أن يرسل اللمس رسوال أ أن يكون البصر يرسل رسوال إىل خارج

كان من العدل  هناك، فإذا كان استعمال هذا عند جديل زمان حممودا مشهورا،" إن"االستعمال، ولفظة  أحسن يف
وكان حينئذ إذا مل يبني بعد هذا، إن  يف اجلدل أن يطالب اخلصم بالفصل حىت يبني أنه مل جاز يف هذا دون ذلك،

وأما يف احلق . قد يصري مشهورا، كما املقدمات قد تصري مشهورة صار مشهورا مقبوال، فإن املأخذكان هذا املأخذ 
 ومل كان جيب إذا جاز شيء يف شيء أن جيوز يف شبيهه، بل جيوز: عن ذلك البتة، بل يقول فال يلزم اخلصم أن جيب

املقدمة مبسلمة،   وإذ ليست هذه.أن يكون حكم موجودا يف شيء، وغري موجود يف أقرب األشياء شبها به منه
الفصل فيه، فأين برهانك على وجوب  فليس قياسك بقياس يلزمين طلب الفصل فيه، وهب أين لست أقدر على

 .التشابه فيه
   



 650                    ابن سينا- املنطق

فيه، ألن أول  هذا البحث يف احلدود والرسوم، ألن أول ما جيب أن يطلب يف احلدود هو الشيء املتشابه وقد ينفع
يوجد فيها إما أجناس، وإما بدل  نس؛ واجلنس أصل التشابه يف األمور الذاتية؛ والرسوم قدما يطلب هو اجل

 .األجناس أمور مناسبة لألجناس

بعيدا  عندنا حد لشيء ما، ومل يكن عندنا حد أو رسم لشيء آخر، فرمبا كان ذلك اآلخر شيئا وأيضاً فإنه إن كان
فصوله، فينبه من هناك على  ألمر جزء حده أو رمسه، مث ما وراءعنه جدا، وكان مع ذلك يشاه يف أمر، وذلك ا

وهذا مثل مشاة سكون الريح لركود البحر، والوحدة  .جنس ذلك الشيء اآلخر، مث يقرب األمر يف ارتياد الفصل
 .كم للنقطة، إذ كل واحد منهما مبدأ

ما هو قائم يف الرسوم مقام  ر جنس، أوواجلدليون إذا وجدوا عاما مثل هذا، وجدوا جنسا، أو ما هو يف املشهو
 .اجلنس

 .اجلدلية، مث يليها الوقوف على املواضع فهذه هي اآلالت النافعة يف اكتساب القُنية

 املقالة الثانية

  وهي ستة فصول

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 يف مواضع اإلثبات واإلبطال

  املأخوذة من جوهر الوضع

فيه سهيل التعليم األول؛ فإن ما أثبت يف التعليم األول أثبت على  ملواضع، سالكنيإنا سنبتدئ يف هذه املقالة بذكر ا
 يتعقب مرة أخرى للترتيب؛ فإن مجع ذلك عجيب عظيم؛ والشغل به رمبا صرف عن معاودة سبيل مجع من غري أن

 والنفي املطلقني على اإلثبات فلو شاء شاٍء أن يرتب ما هو مواضع. التكلف ملا هو عائد حبسن الرتبة دون الضرورة
وكذلك إن . العرضي، مل يكن مبا يتكلفه من ذلك بأس حدة، ومييزه عن الذي خيص العرض من حيث له الوجود

على أن . ِلفِقه موضع كأنه غريب بينهما، فلمتكلف أن يتكلف تغيري احلال فيه كان من املواضع شيء بينه وبني
اليت تساق إليها  املطالب: د ال ينفعه الترتيب احلسن؛ فنقول اآلنتغنيه جودة الفهم عن الترتيب؛ والبلي الفطن

والعرض فقد يثبت كليا، وقد . اجلزئية فيما فعله املقاييس كلية وجزئية؛ وما أثبت كليا أو أبطل بالكلية، فقد يضمن
يا؛ ويبطله أن ال وأما ما سواه فإن مجيعه حيتاج أن يثبت كل. سلبه جزئيا يثبت جزئيا، وال يبطله من حيث هو عرض

وأما . كليا لكن اخلاصة واحلد حيتاجان أن يثبتا كليني، وأن يبطال عما سوى املوضوع إبطاال. البعض يوجد يف
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ينفع يف إبطال العرض، لكنه إذا  العرض فممتنع أن يثبت معاكسا للموضوع؛ فإنه حينئذ ينقلب خاصة، لكن ذلك
فإذا كان العرض وجوده أقرب إىل أن يكون وجودا  . صعب جداأثبت أنه معاكس مل يكن عرضا؛ لكن إثبات ذلك

 ومجيع ذلك ال -موجودا، وأن مل يكن للجميع أو كان للجميع ومل يكن مقوما  بال زيادة تأكيد حىت يكفي أن يكون
 - أشبه ذلك وجوديا على الوجود؛ بل الزيادة هو إما أن ال يكون عاما، وإما أن ال يكون مقوما؛ وما يزيده معىن

الشيء جنس تكون نصرته له بعد أن  وكان ما وراء العض حيتاج يف أمره إىل نظر زائد؛ وكان ايب إذا نص أن
جبن إمنا خياصمه املخاصمة اخلاصية بأنه ليس جيلس إذا كان  يكون سلم له الوجود؛ والسائل إذا خاصمه يف انه ليس

ون قد أعطى أنه ال يضمن كونه عاما بل كونه عرضا؛ إذا ادعى يف شيء أنه عرض فيك وأما. سلم له أنه موجود
أن يقول له ذا  وأما. يف أكثر األمر إمنا خياصمه السائل يف أن هذا ليس مبوجود، فضال عن أن يكون عام فيكون

يف التعليم مبواضع اإلثبات املطلق مما  فكان إحلاق مواضع العرض. موجود، ولكنه جنس ال عرض، فهو مما يقع ندرة
 .ئدةله فا

أحدمها هل هي موجودة ملوضوعاا، وهذا : اليت هي أجناس وحدود وخواص نظران وعلى أن النظر يف احملموالت
جنس، أو  والنظر يف أن احملمول هل هو. يف اعتبار الوجود؛ وقد عرفت يف مواضع أخرى ما يف ذلك النظر يدخل

-  كما علمت-نسية هل هو حد، أو هل هو خاصة، وهذا نظر يف عارض طبيعة، ألن اجل أمر ما يعرض للطبيعة  
النظر يف الوجود، ونظرا يف انه هل الشيء  اجلنسية، فيكون النظر يف هذه احملموالت من جهة نظرا أخص من

 .عرض

فلهذا قدم النظر يف السلب الكلى يف هذا املوضع : قيل. مبطل، واملبطل سالب وقد ظن يف هذا املوضع أن السائل
سالب إمنا  ا كذب وزيغ؛ فإنه كما أن املبطل لإلجياب يكون بالسلب، كذلك املبطل لوضعاإلجياب؛ وهذ على

 .يكون باإلجياب
   

على اإلبطال ملا  فغن التعليم األول مل يتعرض لتقدمي السلب، بل ذكر حديث إبطال، إذ السائل إمنا يقيس وأيضاً
 .جزئي، وقد يكون بالكلى منهما مجيعا ون بسالبواإلبطال الكلى فقد يكون مبوجب جزئي، وقد يك. يقوله ايب

كاحليوان إذا قيل كان حمموال على جوهر حيوان، ودل على  وقد ظن يف أمر العرض شيء آخر، وهو أن اجلنس
 واحليوان ال يدل على وجود اإلنسان،: ومل يعلموا أنه لقائل أن يقول. وجود الثلج وجوده؛ مث األبيض ال يدل على

. مفهوم هذا اللفظ وأما أنه ال يدل على ماهيته فشيء آخر ليس.  حمالة على وجود جوهر أبيضواألبيض يدل ال

 .شيء آخر ليس مفهوم هذا اللفظ وكذلك ما قالوا إن العرض ال يدل على غري واحد داللة ال تزول؛ فهو

 فإن كان ليس .للمحمول هل هو جنس أو حد أو خاصة له فأول املواضع املذكورة هو النظر فيما فرض عرضا
 .الوجود له، وعند اعتبار نفس العرضية اليت هي ال حمالة غري هذه املعاين األخرى وهذا كأنه بعد تسليم. عرضا له

عرض : قال قائل إن البياض عرض له أن كان لونا، وإمنا اللون جنسه، وكذلك لو: ومثال هذا أن يقول قائل
بأن جيعل اجلنس ال حمموال بالتواطؤ  لوجه الذي قلنا، وتارةللعدالة أن تكون فضيلة، فتارة يقع الغلط من ا

ولو كان اللون خاصة للبياض، . وإن املشي حترك، وإن النقلة تغري إن البياض تلون،: باالشتقاق، كاألعراض، فيقال
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 .واصخب لكن أمثال هذه األشياء أعم من موضوعاا، فليست أيضاً. يشنق من بسيطها االسم ملا كان مانع مينع أن

أما اإلبطال فإنه . وجه أيضاً لإلثبات وهذا املوضوع برهاين، والقياس عليه من الشكل الثاين، ويصلح لإلبطال، ومن
مما هو عرض للموضوع جبنس له، فيكفي يف اإلبطال قياس  حممول كذا جنس للموضوع؛ وال شيء: يقال مثال

 .واحد

ليس  كذا ليس جبنس، وال حد، وال خاصة، وكل ما: ، حىت يقالفيحتاج إىل مقدمات كثرية بالقوة وأما يف اإلثبات
كذا إما أن يكون : كأنه قال لكن هذه القياسات باحلقيقة مركبة من منفصالت كثرية،. بكذا وال كذا، فهو عرض

ة لكنه كذا أو كذا؛ مث يستثين مر: لكنه ليس جبنس؛ فينتج :جنسا أو فصال أو خاصة أو شيئا آخر؛ مث يستثين فيقول
أم يستعملون االستثناءات كصغرى واحدة، مث جيعلون الكربى مقدمة موضوعاا  أخرى حىت يبقى واحد، إال

 .اإلبطال ومع هذا فإن األوىل ذا املوضع أن يكون معدا حنو. حمموالت االستثناءات، وينتجون مركب من

العرضية؛ وهو مأخوذ من اعتبار املوضوع  اروموضع آخر معد حنو اهللية بالذات؛ وقد ميكن أن جيعل معدا حنو اعتب
القريبة منه أوال، لئال يتشوش بالوقوع إىل الكثرة دفعة، بل جيب أن يكون  يف املسألة بأن يقسم إىل أنواعه وأصنافه

القريبة، ويوقف عند احلد  بالقسمة مما هو أقل، مث يتدرج إىل ما هو أكثر، فيقسم أيضاً جزئيات اجلزئيات االبتداء
هل العلم باملتقابالت واحد؟ فيقسمها أوال إىل : انه ذي إذا جتوز وقع يف األشخاص، مثل ما لو كانت املسألةال

 جزئياا، فيقسم األضداد إىل العدل واجلور وما أشبه ذلك، ويقسم املتضايفات إىل األربع مث يقسم األربع إىل

إىل قولنا، الشيء كذا  ا يشبههما؛ ويقسم النقيضالضعف وما أشبه ذلك؛ والعدم وامللكة إىل العمى والبصر وم
هو إنسان ليس هو بإنسان؛ على ما : واملركب كقولنا إنسان وال إنسان،: وقولنا ليس كذا؛ وإىل البسيط كقولنا

 .علمت

 غري موجود يف شيء منها، وكان الدعوى جزئيا موجبا، أتينا بالقياس على نقيضه، أو كان فتأمل، فإن كان احملمول

 .لإلبطال  موجود يف بعضه وكان الدعوى كليا موجبا، أتينا بالقياس على اجلزئي السالب؛ وهذانغري

وجدناه مستمرا يف بعضه أتينا بالقياس  وأيضاً إن وجدنا احلكم مستمرا يف مجيعه أتينا بالقياس على كلى موجب، أو
 .واإلبطال على اجلزئي املوجب؛ فصلح هذا لإلثبات

أكثرها، فإن األكثر يف اجلدل كالكلى،  يا موجبا، وكان األمر موجودا يف كل املوضوعات أوفإن كان الدعوى كل
كليا سالبا وكان السلب مستمرا يف الكل أو يف األكثر، مث مل يظهر  مث مل يظهر عناد جزئي سالب؛ أو كان الدعوى

  جتدها، كنت أهال ألن يضحكفإنك إذا جادلت من غري مناقضة. فعليك أن تسلم وال جتادل عناد جلزئي موجب،

فلم يفلت شيء، مث يكون  إن هذا املوضع إمنا يكون برهانيا بعد أن تكون اجلزئيات كلها قد رتبت: فنقول. منك
 .احملمول من اإلجياب والسلب على كلية كل جزئي

   
اجلزئيات منه يف الكلى،  تؤدي إليه بقسمة أوىل أو بقسمة ثانية، فإنه ال بأس يف أن يكون احلكم أعرف يف أما الذي

كل نوع أو صنف مما انتهيت إليه القسمة حمموال  وأن يتوصل من اجلزئيات إىل الكلى، لكنه من شرطه أن ال يكون
األشخاص؛ فإن ذلك ال يغين وال ينتهي، اللهم إال أن يكون تتبع اجلزئيات  فيه اإلجياب والسلب إال باستقراء
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 .هذا النظر ؛ فحينئذ يصلح"القياس" للتصديق الكلى املعروف حاهلا يف كتاب سبيل التجربة املوقعة الشخصية على

بينا، من غري التفات إىل جزئياته الشخصية  فأما إذا مل يكن احلكم على كلية جزئي مما هو حتت الكلى األول األعم
يث تكون إما يف حكم االستقراء وإمنا تنفع يف الرباهني ح. تنفع يف الرباهني التفاتا غري جتريب، فإن هذه الطريقة ال

 .القليل يف حكم التجربة اليت تقع يف كل نوه مما وقف عنده وقوفا؛ وهذا مما يقع يف التام، أو

 لكن املعلم الول مل يبني -فيها مستمرا  وأما املخاطب التعليمي، فإذا أورد عليه أكثر جزئيات األمر، وكان احلكم
العدل أن ال يسلم املقدمة للمجيب، وأن ينكرها من غري أن   كان من- أن ذلك يف الكل، حبيث وال شاذ واحد

معاندة  فإنه إذا كان ال جيد هو. فغن احلق ليس يتبني له بسبب أنه جيد معاندة أو ال جيد يلزمه اإلتيان بعناد البتة؛
 جاز عنده أن ال األمر معاندة وإذا جاز أن يكون يف نفس. للحكم، فليس جيب أن يكون يف نفس املر له معاند

فإذا جاز ذلك عنده، مل يكن التسليم مما يلزمه، فلم . األكثر يكون احلكم الكلى حقا يف نف املر، وإن كان حقا يف
 .يلزمه، فلم يكن تعليم تكن نتيجة القياس مما

ن املقدمات يف وأكثر بيا. بل مما هو بين يف املشهور وأما يف اجلدل فليس الغرض عقد قياس من حقيات أوليات بينة،
 فإن وجد املخاطب ما يعاند. فإذا أتى باستقراء يعم األكثر، فقد أتى بالقانون اجلديل املشهور؛ إمنا هو يف االستقراء؛

ال أقبل، : فأما إن قال. يقبل به، فقد ناقض املقدمة الكلية؛ وإن مل جيد؛ بل وجد استمرارا، قبل ما يف حكم اجلدل أن
فهذا املوضع معد حنو اإلثبات . تعرض ألن يسخر منه ؛ بل أنا عاجز عن املناقضة، فقدومع ذلك فليس عندي عناد

 .الوجه واإلبطال املطلق من هذا

أنه حممول مطلقا، بل على انه موجود  وأما أنه كيف يكون معدا حنو العرض، فأن جيعل النظر يف احملمول ليس على
 .ء أو يف األكثرشي عرضا يف الكل واألكثر، أو ليس موجودا عرضا يف

وأما خمالفته . مشاته ملا مضى، فإنه تتبع آلحاد كثرية أما. وموضع ثالث شبيه ذا املوضع يف شيء، وخيالفه يف شيء
وأيضاً، األول . أجزاء احلد األول، فقد كان تتبع آلحاد كثرية وهي جزئيات املوضوع فألنه تتبع آلحاد كثرية، هي

وأما نفس املوضع، . وحده وأما هذا فإن التتبع فيه خمصوص بأحد اجلانبني.  املوضوعالتتبع فيه خمصوصا جبانب كان
ويطلب هل يف األجزاء ما مينع وجود احملمول  فإن يورد حد كل واحد من املوضوع واحملمول وحيلل إىل أجزائه،

مثال ذلك، إن قال . افمنافيا لآلخر، فجملة احلد مناف، فاحملدود من للموضوع، فإنه إن كان جزء من حد أحدمها
: تعاىل أنه نظرنا يف شرح اسم اهللا تعاىل، ويف حد الظلم، فنجد شرح اسم اهللا" إن اهللا يظلم: "متق قائل غري مبال وال

أنه إضرار يصدر عن : حد الظامل وجند. هو املوجود الربيء عن االنفعال والتغري، واملعطى لكل موجود وجوده
وجند اهللا .  فنجد اإلضرار تغريا ما وتأثريا بوجه-إليه  رط زائد فال حنتاج اآلن وإن كان هناك ش-الشيء طوعا 

 .الدعوى تأثري الضرر فيه، وتغيري الطارئ عليه إياه، فيصري ذلك لنا سببا إىل إبطال تعاىل ال يصلح أن ينسب إليه

بسبب الشعور حال يلحق  ، فلننظر يف حد احلسد، فنجده أذى"إن الفاضل قد حيسد:"وكذلك إن قال قائل
والتلذذ والتأذي، على ما هو اجلميل والعدل؛ فيجب أن  األخيار، وجند الفاضل هو الذي جيري يف الفعل واالنفعال،

 .يكون الفاضل غري حسود

اخلري من األشرار،  ، وجند املنافس بأنه هو املتأمل حلسن حال من ال يستحق"إن املنافس حسود:"لو قال قائل وكذلك
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 .املنافس ليس حبسودفنعلم أن 
   

ومل نقنط، بل مل نزل حنلل  حللنا احلسد إىل أجزاء أوىل، ومل خيرج من األجزاء ما نشعر معه باملنافاة، مل تقف فإذا
حتليل حد أجزاء احلد األول، ونستمر يف اجلانبني كذلك  وحنلل حىت نلمح النافع يف الغرض؛ أعين مل نزل نقبل على

على ذلك، فنكون كلما حددنا حدا، وأتينا بتفصيل مركب ال حمالة من مفردات هي  تنبهناإىل أن نقضي إىل أجزاء 
إما من نفس أجزاء  فإن هذا الصنيع يسهل لنا سبيل إدراك املطلوب،. وألفاظ بسيطة، أتينا بدل املفرد بقول أمساء

 له الزم بين اللزوم، ويكون بين جزء حد يكون فإنا رمبا نتأدى إىل. احلد كما عرفنا، وإما من لوازم أجزاء احلد
وهو موضوع نافع يف . نافع يف اإلبطال يف ظاهره؛ وظاهره معد حنو اهللية وهذا املوضع. املنافاة للجانب اآلخر

 .أيضاً الرباهني

املقدمات اليت يريدها، ويأخذ يف  وموضع آخر يشبه هذا املوضع، ويشبه األول، وهو أن يكون اجلديل بضع
إحدامها أنه من حيث هو جديل له أن يقيس على املتقابالت، فيكون  :لب العناد، فينتفع بذلك منفعتنيمقاومتها يط

يسوق إىل  املقاومة أن تبطل املقدمة احلاصلة له عندما حيتاج أن يستعمل نقيضها يف قياس آخر له مبا فطن له من
اليت إذا اشترطت يف املقدمة مل  ز بالشروطوأيضاً فيكون له أن حيتر. تصحيح وضع يقابل الوضع الذي يصحح بتلك

وهذا املوضع من . اجلهة اليت ينتفع ا يف أمان من نقضها  على- عندما يستعملها -توجد هلا مقاومة، فيستعملها 
فيشبه ما سلف؛ ومن حيث إن الغرض فيه وجود موضع واحد مشترك للقياس على  حيث هو تتبع للجزئيات،

 .جدا وهذا املوضع جديل. لة جهة اعتباره غري جهة اعتبار املوضع السالفوباجلم. خيالفه متقابلني

  الفصل الثاين

  يف مثل ذلك" ب"فصل 

واإلبطال مجيعا؛ وهو أنه إن كان مل يأت للمعىن باالسم املشهور له،  وموضع معد حنو اعتبار اللفظ، ونافع يف اإلثبات
سبيل  ، إذ كان لذلك االسم عند اجلمهور مفهوم آخر، أو علىامسا، إما على سبيل اشتراك فيه بل اخترع من نفسه

إن اللفظ الذي أتيت به باطل،  :ابتداع اسم إن كان ليس له عند اجلمهور داللة، فإنه يبطل عليه قوله، ويقال له
لك املعىن، وإن كان ال يلزمنا اتباعهم يف إيقاع ذلك االسم بذ ألن الواجب علينا اتباع اجلمهور يف التسمية للمعاين،

 .املعىن على ما يظن داخال حتت

والتسمية بغري واسطة كتسمية معىن  .تسمية بغري واسطة، وتسمية بواسطة: وحنن خنالفه؛ فإن التسمية على وجهني
وتسمية بواسطة، كتسمية العالج الفالين مصحا، . إىل اجلمهور احليوان حيوانا، واملعىن الفاعل للصحة مصحا؛ وهذا

 .وذلك بان جيعل الشيء داخال حتت املعىن الذي له االسم أوال؛ وليس هذا إىل اجلمهور ين حيوانا؛واجلسم الفال

يف األمراض احلارة واملزمنة  إن االستفراغ قبل النضج: فإن العامة إذا مسوا مفيد الصحة مصحا تبعناهم؛ فغن قالوا
لدال على املعىن يف املتعارف، ولنا أن نثبت بأن ندل الغري ا فإذن لنا أن نبطل قول من يأيت باللفظ. مصح، مل نتبعهم
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 .التعارف هلذا املعىن أن هذا اللفظ صاحل يف

اللفظ شيئا أو اخترعوه، أو عملوا به ما شاءوا، مل نلتفت إىل  وهذا املوضع جديل أيضاً؛ فإن الربهانيني إذا فهموا من
 .املعىن مراعى ذلك، بعد أن يكون

اجلديل إذا استعمل لفظا مشتركا مث حكم  جدليا، وجيوز أن يكون مغالطيا؛ وذلك أنوموضع آخر جيوز أن يكون 
. فكل كذا كذا، مدخال فيه املعاين األخرى: تلك املعاين، انتقل فقال عليه حبكم كلى، مث بني استمراره يف مجيع آحاد

احلكم فيه  إن الذي أثبت: سيقول لهيفعل ذلك إذا كان املخاطب ال يشعر باشتراك االسم، وإال فإنه  وإمنا ميكنه أن
 .غري الذي تنتقل إليه باملعىن، وإن كان يشارك يف االسم

   
احلكم غري موجود إذا  وأما املبطل فيكفيه أن يبني يف بعض تلك املعاين أن. املوضع صاحل لإلثبات والسلب وهذا

وده يف جزئي واحد، بل بسبب وجوده بسبب وج وأما املثبت فال ميكنه أن يثبت أن احلكم كلى. كان يبطل كليا
واحد، وهو أن يكون مقنعا أو مسلما أن احلكم يف اجلميع كاحلكم يف  يف الكلى، أو يف األكثر؛ إال أن يكون شيء

أنه  األمور املقومة والالزمة؛ فإنه إذا صح أن احملمول مقوم جلزئي واحد من كلى أخري، صح الواحد؛ وذلك يف
ويف مجيع ما يقع عليه . الكلى يف اللوازم اليت ال تفارق إذا سلم أنه موجود لشيء منمقوم للكلى ا؛ وكذلك 

فأما إن مل يكن كذلك، فاجلزئي الواحد ال . والكثري ال خيتلف االصطالح بني ايب والسائل أن احلكم يف الواحد
 وأما إذا كان.  نفس غري مائتةفليس إذا كان نفس اإلنسان غري مائتة يلزم أن جيعل كل ينفع يف إثبات حكم كلى؛

نفس اإلنسان ونفس كل   وقول-إن نفس إنسان واحد، حكمه واحد؛ مث يبني أن نفس فالن غري مائتة : القائل قال
بدليل من املشهورات؛ مثال أا خاطبت بعد   مث يبني أن نفس اإلنسان غري مائتة-حيوان يتفقان يف هذا احلكم 

رفيقا يف موضع كذا، أو بأن فالنا املدعى على ورثته حمق، أو بشيء مما يشبه  ته بأن لهاملوت يف الرؤيا فالنا فأخرب
: حدثته، انتقل القائل فقال فأقنع هذا يف املشهور بأن نفسه تكون حية، وهي اليت أتت نفس النائم فحدثته مبا هذا،

 .فا واحداهذه الواحدة خال وكل نفس إنسانية ال متوت، إذا كان اخلالف يف كل نفس ويف

وإمنا يلجأ اجلديل إىل هذا الصنيع، . بل جزئيات اللفظ فكذلك حكم ما تكون اجلزئيات فيه ليست جزئيات املعىن،
معىن واحد وجود املهندس مساواة الزوايا الثالث لقائمتني يف املثلث؛ فغن اجلديل  حيث ال جيد احلكم عاما حبسب

الكالم باحلقيقة فيه، مث  املشترك، بل له أن يقصد املعىن الواحد الذيوجده عاما مل حيتج إىل ان يستعمل االسم  لو
باملعىن الذي يقصده وبينا فيه، فما حاجته إىل االشتغال  وإن كان ال جيد احلكم عاما، وجيده خاصا. يبني احلكم فيه

 ذه على أنه املعىن املقصودإىل ذلك أن احلكم يكون واضحا يف غري املعىن املقصود؛ فيأخ باللفظ املشترك؟ إمنا حيوجه

القوة أن يستعمل البيان يف  نعم إن وجد احلكم عاما يف مجيع ما فيه اشتراك االسم، فمن إظهار. الشتراك االسم
احلكم الذي ادعيته ليس هو احلق وحده يف كذا، بل  إن: مجيعها، وإن كان ال يلزمه ذلك، بل يكون كأنه يقول

هل العدل واجب، وكان الواجب يقال باشتراك : مثل أنه إن قيل. حكمه حكمه إنوفيما يشاركه يف االسم أيضاً، ف
فيكون قد  النافع وعلى اجلميل نفسه، وعى الواجب وجوده، فيبني أن العدل واجب باملعنيني مجيعا، االسم على

سم، وأنه غري هناك اشتراكا يف اال وهذا بعد أن يدل على أن. أظهر قدرة على البيان، وتكلف ما هو فوق الواجب
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ومل ميكنه أن يستعمل هذه القوة، فأشار إىل أن أحد املعنيني  فأما إذا دل على اشتراك االسم،. ذاهب عليه االسم
املعنيني  ألنه إذا بان أن أحد. ميكنه أن يبني أن املعىن الثاين كذلك، فقد خرج عن عهدة البيان موجود له احلكم، ومل

 .عىن، فقد سلمت دعواهموجود، وأنه إمنا حنا ذلك امل

 على ظاهر املذكور عند الشروع يف بيانه، فهو سوفسطائي، وإذا أخذ على وجه آخر يكون فهذا املوضع إذا أخذ

كان املشهور ال مينع أن  وهو أن كثريا من األمساء املشتركة يف احلقيقة ليست مشتركة يف املشهور، وإن. جدليا
مشعورا ا يف املشهور، وإن كانت قبل ذلك يف حكم  ينئذ الشركة فيهايوقف على الشركة فيها، فتصري أيضاً ح

اجلدلية املشهورة تكون مشهورة، مث قد يشعر بنقيضها، ومتنع، وتوىف، فضال عن  املتواطئ؛ فغن كثريا من املقدمات
 حق جيعله غري غري يف اشتراك االسم، وال يوجب هذا كوا غري مشهورة باحلقيقة فليس الشعور بان األمر الشهرة

حال ما خياطب عند كل أحد، فحينئذ ال  مشهور، بل إذا كان ذلك الشعور أمرا ظاهرا جدا، غالبا، موقوفا عليه
 .على إنسان ما بسبب من األسباب، ويف وقت غفلة تكون الشهرة حقيقية، بل تكون إمنا راجت املقدمة

   
أن املشهور مينع  عتقدونه، ويستمرون عليه، وال يظهر هلميكون مشهورا مقبوال قد يسلمه اجلمهور، وقد ي وأما ما

. ظاهر النظر العامي، فذلك مشهور يف نفسه شهرته يف احلال بأدىن تأمل، بل إمنا يظهر ذلك بنحو من النظر أدق من

وإذا أخذ مقابله من . مشهور، وصلح استعماله على أنه مشهور فإذا أخذ من حيث يسلمونه، أخذ من حيث هو
 .حبجة، فهو أيضاً جديل و مشعور به، ورفدحيث ه

مقابله ايضا، أو صحح ذلك بنحو من التصحيح، كان  وباجلملة، فإن املشهور إذا أحس بصدق مقابله، أو شهرة
قد تكون املقدمة املستعملة الشتراك االسم على أنه متواطئ، إذا كان  فكذلك. كل واحد من املتقابلني مشهورا

منهاج واحد،  وأيضاً إذا شعر باالشتراك الذي فيها، ومنع استمرار احلكم فيها على. جدليةويسلمه  املشهور يقبله
 .فإن املقدمة الفاعلة ذلك تكون أيضاً جدلية

- وباجلملة ما يسلمه اخلصم  فهو جديل، فضال عن أن يكون مشهورا مطلقا، ومشهورا غري -وإن كان شنعا  
ومل يكن  يف اجلدل، إذا أخذ على أنه مشهور مطلق، أو حمدود حممود،يكون استعمال الشنع مغالطة  وإمنا. مطلق

من املخاطب، فاستعماهلا عليه  وأما إذا أخذت املقدمة الشنعة من حيث هي متسلمة. كذلك، وروج على أنه كذلك
سب القياسات مناسبة هلذا املوضع مع الرباهني، لكنه قد ينا وال. فإذن هذا املوضع يصري جدليا ذا االعتبار. جديل

 .والعنادية االمتحانية

متشابه أو مشكك، فإنه جيب أن تفصل داللته  وموضع آخر شبيه ذا، غري أن بدل االسم املشترك احملصل فيه اسم
وأما األمثلة لذلك، فأن يكون ألشياء كثرية خمتلفة احلدود اسم واحد، . حتته مميزة حمصلة، ويتأمل احلال يف الواقعات

غايات لشيء واحد؛ فإن   البحث؛ بل بالتشكيك مثال، ألن هلا كلها نسبة إىل غاية واحدة؛ أو ألاباالشتراك ال
والغايات الكثرية لشيء واحد تشترك يف النسبة إىل ذلك  ذوات الغايات تشترك يف معىن النسبة إىل الغاية الواحدة،

ة احلافظة والرادة، فتكون األمور الصحية تشترك الطب حيد بأنه العلم باألمور الصحي مثال األول أن. الشيء املبدأ
ومثال الثاين أن العلم  .، وتشترك أيضاً يف معناه من حيث النسبة إىل غاية واحدة وهي الصحة"الصحية"لفظة  يف
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تتناول كل واحد من املتقابالت املختلفة احلدود، من  "بالشيء"باملتقابالت واحد؛ ولفظة العلم بالشيء، بل لفظة 
مفهوما متشككا، " بالشيء"فيكون مفهوم . هاهنا إىل العلم، فهي غايات للعلم معا ن هلا نسبة إىل شيء كماجهة أ

 .يدل على نسبة من حيث

املعىن الواحد بعينه املسمى باالسم ال يكون  زمن هذا القبيل أيضاً ما ليس التشكك فيه حبسب النسبة، بل حبسب أن
مثل كون املثلث مساوي . لبعضها أوال وبالذات، ولبعضها ثانيا وبالعرض حاله عند املوضوعات سواء؛ بل يكون

األضالع؛ والفرق  لست أقول املثلث املتساوي. لقائمتني، كون متساوي األضالع مساوي الزوايا لقائمتني الزوايا
ن ليس أوال، فإنه لقائمتني عليه بالعرض؛ وإن كا بينهما أن املثلث املتساوي األضالع ليس محل كون الزوايا مساوية

 .وقد علمت هذا يف موضع آخر. واحد ليس احلمل بالذات، واحلمل األول

: اجلوهر على اإلنسان محال بالعرض، ومل يكن حقيقيا، ولكان قولنا ولو كان احلمل الثاين محال بالعرض، لكان محل

كاذبا؛ إذ  قصدنا بالذايت يف مثلهمساوية لقائمتني على انه محل ذايت، على الوجه الذي علمت من  كل مثلث فزوايا
قد عرفته، فال أحتاج إىل أن أطول  وهذا شيء. مثلت ما ليس كذلك؛ إذ إمنا الذي هو كذلك هو املثلث املطلق به

املتساوي الساقني فإن محل مساواة الزوايا لقائمتني عليه ذايت، وإن  وإذا كان كذلك، فاملثلث. القول فيه مرة أخرى
احملصور إذا  ال يعترب يف األولية هذا، بل يعترب أن يكون املوضع: أنه ذايت له، اللهم إال أن يقال مل يكن أوليا، مع

كان احلصر يرتل ذلك عنه إىل جزئيات،  جردت طبيعته، كانت طبيعة احملمول حيمل عليها احملمول محال ذاتيا؛ وإن
ذا لو قاله قائل، مل نعنفه يف هذا املثال، وساهلناه فه. هلذا الشرط لو عينت، مل يكن احلمل عليها بعد التعيني أوليا

 .واألوىل مندوحة بغريه، وبيناه من غري هذا املثال، مذكرين مبا قلنا من الفرق بني الذايت فيه، ووجدنا عنه
   

متساوي األضالع قد  املتساوي األضالع، فإن محل كون الزوايا مثل قائمتني عليه محل بالعرض؛ وذلك ألن وأما
فإذا عرض ملتساوي . األضالع، وقد ال يكون ن مثلثا، وقد يكون غري مثلث؛ واملثلث أيضاً قد يكون متساوييكو

زواياه كقائمتني؛ فإن عرض له أن كان مربعا، مل يكن ذلك عارضا  األضالع أن كان مثلثا، عرض له حينئذ أن كان
 بالذات، وعلى متساوي األضالع، وقتا ما،الزوايا لقائمتني، أمر يقال على كل مثلث  له فإذن قولنا مساوي

بتقدم وتأخر مطلق  ومثل هذا احلمل يكون. وبالعرض ألجل ما عرض له أن كان مثلنا، وألجل عارض له باجلمل
قيل على املثلث، وعلى متساوي  خمتلف يف االستحقاق، ويكون بالتواطؤ الصرف بل بالتشكيك؛ أعين إذا

بالتشكيك، بل يقال عليها مبعىن واحد يف درجة واحدة،  األضالع فال يكونوأما على أصناف متساوي . األضالع
إمنا  فإنا. رجعنا مما قلنا قدميا، إذ منعنا أن يكون مثل هذا املقول ال بالذات متواطئا حىت ال يتوهم من هذا أنا قد

فا من حيث التقدم والتأخر، اختال منعنا أن يكون بالتواطؤ، وهو مقيس إىل جزئيات طبقتني قياسا يوجب يف الطبقتني
 .كل طبقة، فحمله محل واحد وأما يف. أو االستحقاق، أو غري ذلك مما سلف بيانه

املثلث املطلق، وعلى متساوي األضالع، بالتشكيك ليس  فمساواة الزوايا لقائمتني يقع على: ولكن لقائل أن يقول
 متساوي األضالع مطلقا، ال مثلثا متساوي األضالع؟ فلم احتجنا إىل أن جنعل بالتواطؤ، إذ يقع بتقدمي وتأخري،

بعضها على  ليس كذلك؛ وذلك لن التقدم والتأخر يف التشكيك إمنا يعترب يف أمور خمتلفة، ليس حيمل إنه: فأقول
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وأما يف الوجود، . تقدم حبسب الوهم وأما ما كان تقدمه بأنه أعم، فذلك. بعض بالذات، بل ذواا متباينة احلدود
كل مثلث فإمنا نعين : وقولنا. نفس القائم الزاوية، أو غري ذلك ثلث املوجود هو إما نفس املتساوي األضالع، أوفامل

ذواا  واحلمل يف القضايا عليها، وليست ذواا متباينة يف القوام للمثلث املوجود، بل هي يف بذلك هذه املثلثات،
خارجة عنه، مث نقول عليها شيئا، كما  ه األشياء أشياء مباينة له،فكيف نضع املثلث شيئا، وهذ. ويف حقيقتها مثلثات

ولبعضها ثانيا، وهي متباينات؛ كما يقال املوجود على ذاتني متباينتني يف  يقال على أمور كثرية خمتلفة، لبعضها أوال
يكون اللفظ   ذلكففي أمثال. ولكن ألحدمها أوال ولآلخر ثانيا، بل قد يشتق ألحدمها االسم من اآلخر احلقيقة،

األضالع، من حيث هو متساوي  وهذا مثل متساوي. الواقع الوقوع الذي فيه تقدم وتأخر واقعا بالتشكيك
حيث هو متعلقا باآلخر وال هو هو إال بالعرض،  األضالع، واملثلث، من حيث هو مثلث؛ فليس وجود أحدمها من

 .خر وال حممول على اآلخر بأنه هو هو بالذاتجزء من حد اآل مها شيئان متباينات خمتلفان ليس أحدمها

 التشكيك يف هذا املذكور فنثبت أن احلكم موجود فيها كلها؛ أو نبطل بأن ليس موجودا فيجب إذن أن نفصل أمر

النسبة كلها نسبة إىل  وقد يكون نوع من التشكيك خمتلطا بأن يكون اللفظ يدل على النسبة، وليست. فيها كلها
يكون علما مبا هو له مبدأ، كالعلم بالصحة، ورمبا هو  بة إىل مبدأ؛ مثل العلم بالشيء، فإنه يعم ماغاية واحدة؛ ونس

فيكون العلم بالشيء يعم هذين عموم مشكك، ألنه يعم كل ما تكون له نسبة إىل  له كالغاية، كالعلم باملتضادات،
 الذي بالذات وبالعرض أيضاً؛وقد يكون أعم من هذا، وهو أنه يتضمن مثل هذين الشيئني، و .الشيء

غاية كالصحة، وعلى  ، فإن لفظة للشيء مشككة، فإن الشهوة للشيء قد تكون على أا"الشهوة للشيء:"كقوهلم
وعلى ما بالعرض كمن يشتهي الشراب ال ألنه  أا مبدأ كاملداواة؛ وعلى ما بالذات كمن يشتهي احللو ألنه حلو؛

وأكثر ما يقع مثل هذا . بالتشكيك الشامل جلميع املعاين املذكورة هذا مشتهىشراب بل ألنه حلو؛ فيقال جلميع 
للشيء،  املضافة املنسوبة اليت تقال حبسب الشيء، كالعلم بالشيء، وامللك للشيء، والشهوة التشكيك يف األمور

 واإلبطال منفعة املواضع يف اإلثبات وهذا املوضع ينفع. فتكون أكثر منفعة هذا املوضع يف األمور املنسوبة واملضافة
جزئياا؛ فإنه تارة يعترب احملمول ويؤخذ ما يعرض له فيجعل عارضا  املأخوذة عن األمور الكلية، من حيث اعتبار

 .وصوابا إن اإلحساس إدراك ما، ومتييز ما، وكل متييز فمن شأنه أن يقع خطأ: قولنا للموضوع؛ مثل
   

  حيث-اب، على وجه قسمة تقتضي تباين املوضوعني، فإنك علمت وكل متييز إما خطأ وإما صو :لست أقول

: يعرضان لكل واحد، كقولنا  أن هذا ال ينتج ما نستنتجه اآلن، بل جيب أن تكون احلالتان مما-تكلمنا يف اجلزئيات 

ه وأمثال هذ. فحينئذ ينتج أن احلس قد خيطئ ويصيب كل إنسان يتحرك أو يسكن، ليسا مما يقتسمان احملمول،
اجلدل إذا كانت صادقة يف األغلب ويف الظاهر، فتصري لذلك مشهورة، ويصعب  املقدمات الكلية يسهل أخذها يف

 .الرباهني أخذها يف

أما إن . يعترب املوضوع على حنو ما بينا وتارة. فهذا النمط فيه بيان حلال اجلزئي املوضوع من حال الكلى املوضوع
إن كان : قد يوجد حال ما خسيسا، وحال ما فاضال، بأنه يقول ب ليصحح أنهكان املطلوب جزئيا، كما يطلب طال

 اختاذ الدفوف، وعلم ما شريفا كعلم التوحيد، فقد يوجد حال ما خسيسة، وحال ما يوجد علم ما خسيسا كعلم
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 .شريفة

ع، فإنه ليس أن يف نفسه يف كل موض واملوضع األول ليس مطلق النفع يف اإلثبات، فإنه ليس موضعا مستمرا صادقا
مشهورا يف مثله العرض، بل إمنا يكون ذلك صادقا أو  يكون ما يعرض للجنس يعرض ال حمالة للنوع، أو يكون

مل يكن بينا وال مشهورا أن حكم اجلزئي . فإن مل يكن بذلك الشرط. أومأنا إليه مشهورا إذا كان على الشرط الذي
الشرط،   يكون فيه الشرط املذكور، وال يستعمل بال ذلكفيجب يستعمل ذلك املوضع حيث. حكم الكلى فيه

 .وإال مل يكن القول مشهورا وال حقا، فيكون استعماله مغالطة

لطبيعة اجلنس، وإن مل  الثاين، فإنه يثبت اجلزئي ال حمالة بال شرط؛ فإن كل ما يوجد للنوع، فهو موجود وأما املثال
على إطالقه؛ فإنه إذا مل يوجد للجنس، مل يوجد البتة  ملوضع األول نافعفإن أردنا اإلبطال، أعين الالوجود فا. يعم

 لكنه جيب أن تعلم أن. نافعا فيه، فإنه ليس إذا مل يوجد الشيء للنوع مل يوجد للجنس وليس املوضع الثاين. للنوع

 .الكلى املوضع الثاين ال ينفع يف اإلثبات الكلى، واملوضع األول ينفع يف اإلبطال

كما يقال لإلنسان عامل، والعامل معىن  إنه إذا كان الشيء اجلنسي حيمل على الشيء، أو يشتق له اسم منه،: ونقول
أن يكون يف املوضوع معىن نوعي داخل حتت املعىن اجلين  جنسي يشمل املهندس والنحوي وغريه، فيجب ضرورة

 فإنه إذا مل. اسم، لكن احملمول مقول عليهاملعىن موجودا يف ذلك املوضوع يشتق ه منه  احملمول عليه، فيكون ذلك

أو حنويا أو مهندسا، فإنه  يكن اإلنسان موجودا فيه نوع من أنواع العلوم، حىت يشتق له منه االسم، فيكون كاتبا
اعتبار ما يوضع للمحمول ليس باعتبار ما حيمل عليه؛  وهذا كأنه موضع من رأس، معترب حبسب. ليس بعامل أصال

 .علمت بني اجلديل والربهاين ترك على حنو ماوهو واألول مش

وموضع مما يقال على احملمول قوال، وموضع مما يقال  موضع من موضوعات املوضوع؛: بل هذه موضوعات ثالثة
وقد علمت أنه كيف يصلح . تتشارك بعض هذه املواضع يف املوضوع فاالعتبار خمتلف وإن اتفق. عليه احملمول قوال

 .بطاللإلثبات واإل ما سلف

لإلثبات فإنه إذا وجد أحد أنواع موضوعات احملمول  أما: وأما هذا املوضع األخري، فإنه يصلح لألمرين بوجهني
وأما اإلبطال فليس أن ال يوجد إال أحد . انعقد قياس من الضرب األول حمموال على املوضوع األول، فقد

كات كلها، وكانت النفس ال توجد فيها حركة، شيء من موضوعاته حىت إذا عدت مثال احلر موضوعاته، بل وال
 .اإلبطال بأن النفس ال تتحرك أصال صح

احلدين وحمموالا يف الوضع، فيجبب إن مل تتبني من جهة  ومنفعة هذه املواضع هي من حيث تعترب موضوعات
واضع، فإن حتليل فكذلك احلال فيما سلف لك من امل. وحتللها، ليلوح لك البيان اعتبارها أن ترجع إىل حدودها

 .يسهل السبيل إىل وجود احلجة، كما قد علمت احلد

 واملشهورة مجيعا والرسوم؛ وفرق بني احلدود املشهورة وبني الرسوم، فإنه رمبا كان وجيب أن تعترب احلدود احلقيقية

هور هو رسم، وما هو يف يف املش احلد املشهور رديا أو كاذبا، ال حدا وال رمسا، ورمبا كان ما هو يف احلقيقة حد، هو
 .على العدل والواجب، ورمبا زاغ احلقيقة رسم هو يف املشهور حد، ورمبا بينهما املشهور
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  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 يف مواضع اإلثبات واإلبطال املأخوذة من أمور خارجة

   
أمور تلزم  ذ مناملواضع كلها مأخوذة من نفس احلدين، بل قد تؤخذ من أمور خارجة؛ فإنه قد تؤخ وليست

املطلوب، فتطلبها وتصححها،  املطلوب، أو املطلوب يلزمها، فتطلب أي أمور هي اليت إذا وضعت يلزم منها
وأيضاً تطلب . موجبا أو سالبا، بأن تستثين عني املقدم ويكون ذلك نافعا يف اإلثبات للمطلوب فقط كما هو؛ كان

وهذان . افعا يف إبطال املطلوب فقط، باستثناء نقيض التايلوهذا يكون ن. وضع أي األمور تلزم املطلوب؛ إذا
 .يشارك اجلدل فيهما الربهان موضعان

إن كل مغتذ نام، مث جيد : خيتلف فيه حد املطلوب، مثل من يقول وقد ينتفع من األمور اخلارجة باعتبار الزمان، هل
وكذلك ليس التذكر تعلما، ألن التذكر . واملنحط يغتذى يف ذلك الزمان، وال ينمي احليوان الواقف يف السن

علم يف املستقبل قد  وأما التعلم فهو حتصيل. علم أو معرفة، إن كان املعلوم ما زمانيا، كانا فيما مضى حتصيل
وهذا أيضاً يشترك فيه اجلديل والربهاين؛  .يكون إن كان معلومه زمانيا علما بشيء مستقبل، كالكسوف املنتظر

فهذا . اختلف زمانه فهو خمتلف، وليس كل ما اتفق زمانه فهو متفق دون اإلثبات؛ إذ كل ماوينفع يف اإلبطال 
 .املواضع اخلارجة عن حدي املطلوب املوضع من مجلة

الكالم يف أمور خارجة هي ملزوماته أو لوازمه، تكون إذا صحت  وكثريا ما يقع االنتقال عن الكالم يف الشيء إىل
املنتقل  فرمبا كان ذلك االنتقال ضروريا يف احلقيقة، حيث يكون القياس. كم يف الشيءاحل أم بطلت انتقل منا إىل

. االستثناءات فيه، ضروريا يف احلقيقة إليه، واالستقراء املنتقل إليه، لتصحيح حال الزم أو ملزوم، أو إبانة صدق

واألول يدخل يف الربهان، لكنه كثريا ما . املشهور؛ وكالمها مقبول يف اجلدل ورمبا كانا ضروريني يف ظاهر املر، ويف
احملمول إشفاقا من  ما ليس له تعلق باملطلوب انتقاال على سبيل إيهام أن املنتقل إليه مما تتضح به حال ينتقل إىل

بترك األمر معطى، أو استقداحا للخاطر  ظهور االنقطاع، وشغال للمدة بالكالم، وتوقعا لقاطع من العوارض
 .الطةاألنكد؛ وذلك مغ

 أن يتقدم بتعجيل التسليم لئال يطول إمهاله، ويصرح له أن ذلك وإن سلّم لك ال ينتج ومن حق ايب البصري

 .وهذا املأخذ مغالطي صرف. مطلوبك، فتتضاعف بذلك الفضيحة

مقبولة  دودةإىل اللوازم وامللزومات اليت بينها وبني املطلوب عالقة حقيقية أو مشهورة حم بل جيب أن يكون االنتقال
فإن كل من . موضوعات وحمموالت وتوجد له ملزومات، كما توجد. وكل شيء يقال فله لوازم كثرية. يف الظاهر

وأنت تعلم كيف ينفع اعتبار اللوازم وامللزومات يف اإلبطال  .قال شيئا بالفعل، فيشبه أن يكون قال أشياء بالقوة
 .بالشرطيات االستثنائية واإلثبات، من علمك
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سبيل العناد واملقابلة، سواء أخذ مما من شأنه أن يتعاقب  ن املواضع اخلارجة ما ليس على سبيل اللزوم، بل علىوم
 إنه إما أن: واملرض، أو أخذ من املتباعدات، وإن انتسب آخر األمر إىل مبدأ؛ كقوهلم على موضوع واحد كالصحة

بطريق االستثناء يف اإلثبات  ذه املعاندات قد ينفع أيضاًفإن اإلتيان . تكون الشمس طالعة، أو يكون الليل موجودا
 .والربهان واإلبطال، كما علمت؛ وهذه يشترك فيها اجلدل

البيان، وخصوصا إذا كان االسم ليس حبسب  ومن مجلة اعتبار األمور اخلارجة، نقل االسم وتبديله؛ فرمبا نفع يف
، وتلحظه يف ذاته، وتقصر االسم عليه؛ فغن تعدت داللة نفسه فيجب أن تأخذ املعىن. الذات، بل حبسب الصفة

 .للمعىن بوجه من الوجوه، بأنه أنقص منه، أو أزيد عليه، أو هو بشرط، دل عليه وعرف االسم إىل ما هو مباين

النفس هو قول حبسب  وهذا كما يأخذ أحد الشجاع وجيد النفس على ان املفهوم منهما واحد، أو على أن جيد
النظر إىل االشتغال بأحدمها من حيث له زيادة  مث يتأدى به اإلمعان يف. ، وعلى أن الكالم فيهما واحداسم الشجاع

 .النفس يفهم منه معىن جيد النفس وحده، فهما بال لبس إن: فيجب أن يقال للقايس حينئذ. اعتبار

 حاجة بنا إىل استعمل لفظة الشجاع،يف معىن جيد النفس؛ فإنا إذا فهمنا املعىن، فال  فلنترك لفظة الشجاع، ولننظر

فإن لفظة الشجاع . معىن بل لنستعمل القول كما هو؛ أن نأخذ شيئا آخر يطابق جيد النفس فقط، من غري زيادة
تغيري احلكم؛ كما أن احلسن الرجاء يدلك على  توهم شيئا آخر زائدا على أنه جيد النفس فقط، ويف تلك الزيادة

فلنترك أنه شجاع، ولنأخذ حسن . فإن له زيادة داللة على ذلك ا لفظ الشجاعوأم. معىن حسن الرجاء فقط
 .الرجاء

   
فلنترك الشجاع،  .اجليد البخت الذي استمرت له غلبات؛ ومعناه مفهوم؛ والشجاع يشري إىل معىن آخر وكذلك

نتفاع به يف التعليم وكأن اال. الكشف وهذا املوضع نافع يف منع التلبيس وسرعة. ولنجعل الكالم يف جيد البخت
 .ليس دون االنتفاع به يف اجلدل

له  ليس يعترب فيه الوجود، بل حال الوجود؛ وذلك أن الشيء كونه موجودا للموضوع غري كونه وموضع آخر
وليس . كذا دون القياس إىل كذا دائما، وأكثريا أو أقليا؛ وغري كونه له كله أو لبعضه، وغري كونه له بالقياس إىل

ذلك أن ال تأخذ أحد احلكمني مكان اآلخر، وأن ال  فيجب أن تراعى يف. م وجود؛ فقد سلم من كل وجهإذا سل
 .القائل املهمل امل بالبيان والتفصيل تقنع مبطلق غري مبني، بل تطالب

رح، إن من اللذات ما هو ف: فيقال كما قال بعضهم. الشيء آخر ألجل امسه وأيضاً مما يشبه هذا املوضع أن جيعل
 .فيجب أن تستكشف أمثال هذه أيضاً. وهذه كلها ألفاظ مترادفة. ومنه جذل ومنه سرور،

وغري ذلك؛ فكأا  مواضع خارجة مأخوذة من املتقابالت، ومن أحوال االبتداء واالنتهاء، ومن اإلشتقاقات، وهاهنا
فطريقه منها أن يؤخذ متقابالن ضدان الضدية  أما الذي من املتقابالت. تنفع حبسب القياسات االستثنائية املتصلة

 .األحناء اليت نذكرها، وجيعل منها مقدم وتال ومتقابالن ضدان آخران كذلك، فيؤلف على

: مث تكون التأليفات منها انه. واألعداء، واآلخر تقابل هو تقابل اإلساءة واإلحسان فليكن تقابل هو تقابل األصدقاء

اإلساءة إىل األصدقاء قبيحة؛  ومنها أنه إن كان.  فاإلساءة إىل األعداء جائزكان اإلحسان إىل األصدقاء جائزا، إن
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. الصديق حسنا، فاإلساءة إىل الصديق قبيح، وبالعكس إن كان اإلحسان إىل: ومنها. فإلحسان إىل األصدقاء مجيل

 ذه كلها مواضع تقبلفتكون ه. األعداء مجيلة، فإلحسان إىل العداء قبيح، وبالعكس ومنها إن كانت اإلساءة إىل

 .وحتمد، وليست كلها واجبة

أن يكون ضده موجودا للضد؛ بل جيوز أن تكون احلركة  أما األول، فإنه ليس إذا كان أمر موجود لكل الضد جيب
 .برودة الطبيعية خمالطة لكل حرارة ولكل

. قبيح واجلميل، والصديق والعدوواإلحسان، وال كاإلساءة: وأما البواقي مما ذكر، فهي باحلقيقة من ثالث متقابالت

الباقيتني مجيعا؛ فيؤخذ مثال من الصديق والعدو الصديق؛ مث يؤخذ إساءة  مث يؤخذ من إحدى الثالث طرف، ومن
 .ذلك إن كانت اإلساءة إىل األصدقاء قبيحا، فاإلحسان إليهم مجيل، وعلى قياس: ومجيل، فيقال وإحسان، وقبيح

. لضده عنده ضد ذلك احلكم يس جيب إذا كان للشيء عند الشيء حكم أن يكونوهذه أيضاً ليست برهانية، فل

أو تقابله ال حمالة، بل كلها مشهورات تسلم، وال يشعر  فإنه ليس إذا كان النور يسود شيئا، أن تكون الظلمة تبيضه
جيب  املناقضة والعناد، فليسيطلب هلا معاند وما كان له مناقضة وعناد، مث مل يكن ظاهر  بعنادها بأدىن النظر، إال أن

 .أن يكون باطل الشهرة؛ كما قد عرفناك مرارا

وهو أن ينظر يف مقابل احملمول، فإن صح إنه موجود يف املوضوع، فذلك غري  وقد يؤخذ من األضداد مواضع أخر،
وجه غري  لىهذا املوضع يف قوة املوضع املتقدم املذكور، ولكنه قد ميكن ألن يؤخذ هذا املوضع ع لكن. موجود
يف املوضوع أن توجد األضداد  وذلك أن ال يطلب مقابل املوضوع، بل ينظر أنه هل يلزم من وجود احملمول. مكرر

 .معا، وذلك حمال؛ فوجود احملمول للموضوع حمال

وهو أن : أقوله واملوضعان يتباينان مبا. جزئي موضوع آخر سلف باعتبار أخص من املوضع املتقدم املذكور وهذا
 .امللزوم حمال ملوضع املتقدم كان على أن الالزم يكون حماال، أي حمال كان؛ ويوجب أنا

 .الضدين وأما هاهنا فاحملال املأخوذ فيه ليس مطلقا، بل حمال بصفة، وهو مجع

تكون مفارقة، قد توجد متوسطة يف احملسوسات، ف إا مع أا: ومثال هذا أن القائلني بالصور املفارقة لألمور يقولون
 .جيعلوها متحركة منتقلة، ومستحيلة فيها احلركة ثابتة معا مفارقة وموجودة معا، ويلزمهم أن

ويستحيل  تستحيل فيها احلركة، فألم جيعلوا مفارقة، ويعرفون أن املفارق جيب له الثبات، أما ازوم كوا حبيث
 .فيها احلركة ولو بالعرض

 .فينا، جعلوها قد تتحرك بالعرض حتركاتنا جعلوهاوأما لزوم كوا متحركة، فألم إذا 
   

حمموال ال على  من الضد موضع آخر، وهو أنه إذا كان احملمول العارض له ضد، وكان احملمول العارض وقد يؤخذ
يعرض لذلك املوضوع؟ فإن من  الدوام والضرورة، بل على حسب اجلواز والعروض، فينظر هل من شأن ضده أن

طبيعيا، وأخذ املوضوع موضوعا قريبا له، فيجب أن  فإن كان الضد ليس. يكون واحدا لألضدادشأن املوضوع أن 
مثاله أنه إن كان البغض يعرض للقوة الغضبية، فيجب أن تنسب . ملوضوعه يكون من شأن الضد اآلخر أن يعرض

ال حمالة، ال  ون العلم يعرض هلاوإن كان اجلهل يعرض للقوة الشهوانية، فيجب أن يك. إىل الشهوانية احملبة إليها ال
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متوجها حنو الوجود، بل حنو اإلمكان، فينفع يف  وهذا ينفع يف اإلبطال فقط، اللهم إال أن ال يكون اإلثبات. الناطقة
 .عروض ضد آخر اإلثبات؛ فإنه إذا أمكن عروض ضد أمكن

ابال لآلخر، حىت إن كان الشيء يعرض ما ق وأما هو هذا املوضع برهاين، وأنه هل جيب أن يكون الشيء القابل لضد
له الضد اآلخر وإمنا جيوز أن خيلو عنه إىل واسطة، أو إىل عدم، وال  له أمر وجيوز أن خيلو عنه، فهل جيوز أن يعرض

فيه؛  فإن الواجب أو املقبول هو أن األضداد هي اليت يوجد هلا موضوع تشترك. يقبل شيئا آخر يكون من شأنه أن
للشيئني موضوعا واحدا  فإنه إذا مت وصح أن. ون لعروض أحدمها يكون موضوعا لعروض اآلخروهذا غري أن يك

أن يكون بينهما مضادة؛ وإن كان سائر  يشتركان فيه على سبيل التعاقب، فقد صح الشرط الذي ينبغي له يف
 .دم وال يقبل اآلخرالضد البتة، وبعضها قد يفارقه إىل الع املوضوعات خبالف ذلك، بل كان بعضها ال يفارقه

 بين، فال جيب أن تؤخذ هذه املقدمة على أا بينة، بل على أا مشهورة، ويكون سبب وإذا كان هذا أمر غري

اليت ستذكر فيما يستقبل، بل  الشهرة فيها إيهام هذا العكس إيهاما جزافا، فيكون من أحد أبواب املغالطات املعنوية
 .لكثرة اجلزئيات الشاهدة

فإن صح أنه حق، فتكون صحته . الربهان، إذا أخذ من حيث هو أصل ومبدأ وبين ذا املوضع ال ينفع يففإذن ه
 .وسنتضح حقيقة األمر فيه يف العلوم. املسائل؛ وإن مل يصح، فال ينتفع به صحة

ب من إجيا الشيء إمنا يكون موضعا إذا كانت الشهرة توجيه، أو كان يصح يف علم املنطق على سبيل واعلم أن
هذا هو موضع يف اجلدل  ولذلك ما كان. املشهورات، فيوضع بعد ذلك قانونا؛ وما ليس كذلك فليس مبوضع

فإنه ال بين بنفسه، وال بني الصدق يف علم املنطق؛  للشهرة، وليس وإن ثبتت حقيقته موضعا يف الربهان، أي أصال؛
 .منطقيا فليس موضعا برهانيا

ومن مجلة ذلك ما هو حق . تقابل النقيض من املتقابالت، فمنها املواضع املأخوذة منوأما سائر املواضع املأخوذة 
أو جعل نقيض الالزم ملزوما لنقيض امللزوم؛ وهو موضع ال  ومشهور معا، وهو جعل التايل عكس نقيض املقدم،

  بلذيذ، فكل لذيذاللذيذ حسنا فما ليس حبسن ليس بلذيذ، وإن كان ما ليس حبسن فليس إن كان: مرد له؛ مثاله

 .حسن

األضداد فرمبا صح العكس واشتهر،  وأما يف. وأما عكس هذا فرمبا كان مشهورا يف مواد، ورمبا مل يكن مشهورا
حىت إذا انتفع مبا يعكس، ادعى العكس، وأورد له جزئيات  فيجب أن يكون اجلديل مستقرئا لذلك،. ورمبا انتقض

 .ان له ما يعاند بهالعكس، ك وإذا انتفع مبنع. توجب العكس

فإن الشجاعة فضيلة، واجلنب رذيلة، . الزمني للطرفني فهاهنا جزئيات كثرية توجب العكس؛ إذ يوجد الطرفان
 .واللزوم هاهنا على االستقامة والصحة مؤثرة، واملرض جمتنب؛

زئيات كثرية من وما كان حبسب املشهور، فيجب أن تكون ج وجيب أن تأخذ هاهنا ما كان من األضداد باحلقيقة،
 .هذا الباب معدة له

املشهور، هو  جزئيات أخرى، ومواد أخرى ختالف ذلك، ورمبا كان املظنون فيها عند اجلمهور، أو الظاهر وهاهنا
. وتناسب األعضاء، قد يلزمها الصحة فإن جودة البنية، أي اعتدال املزاج، واستواء التركيب،. بالعكس من ذلك
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تلك، فقد ال يلزمها املرض، لكن املرض يلزمه رداءة اخللقة والبنية،  نية، وهو نقصان يف أحدوأما رداءة اخللقة والب
إذا كانت  هاهنا ليس باالستقامة؛ بل بالعكس، إذ يؤخذ ضد الالزم ملزوما لضد امللزوم، فال تكون فيؤخذ اللزوم

فيجب أن تكون أمثال هذه . رداءة البنية جودة البنية صحة، فرداءة البنية مرض، بل املرض رداءة البنية، أو يلزمها
 .معدة أيضاً

   
ويشبه . فالعمى عد حس فإنه إن كان البصر حسا،. املقابلة اليت للعدم وامللكة، فاللزومان مشهوران فيه مجيعا وأما

 على البصر شيء وجودي له شيء مقابل عدمي، فإنه إذا قيل. أن يكون هذا املوضع حقا إذا أخذ على االستقامة

العمى، وإال لصار العدم موصوفا بأمر وجودي حمصل؛ فإذن يقال  فليس ميكن البتة أن يقال ذلك الوجودي على
 .فإذا عدم ذلك الوجودي، يلزمه عدم ذلك الوجودي،: عليه

أن يراعى تالزما حقيقيا؛ وتتالزم على اإلطالق تالزما  واملتضايفات تتالزم على االستقامة إذا روعي ما جيب
 وإن كان العلم ظنا،. ثالثة أضعاف كثري األضعاف، فذو ثالثة أجزاء كثري اجلزاء إن كان ذو: مثاله. مشهورا

تلزم إال بشرائط؛ وذلك  وأما يف احلقيقة فليس جيب أن. وإن كان البصر حسا، فاملبصر حمسوس. فاملعلوم مظنون
وليس جيب أن يكون إذا .  إىل املعلوموجه آخر  مضاف إىل العامل، ومضاف من- من حيث هو قُنية -ألن العلم 

أي واقعا عليه اإلدراك؛ أو املعلوم مدركا، أي واقعا منه اإلدراك، بل جيب  كان العلم إدراكا أن يكون العامل مدركا،
املدرك معلوما أن  وليس جيب إذا كان. وكذلك فإن املدرك مضاف إىل املدرك. املوازاة واملعادلة حمفوظة أن تكون
 .رك عاملايكون املد

يكون حس ما علما؛ وإن كان املشهور يوجب أن يكون احلس  وكذلك ليس جيب إذا كان حمسوس ما معلوما، أن
 .املشهور علما، فال تكون هذه معاندة يف

يف احلقيقة ليس بعلم، إذ كان كون  إن احملسوس ليس البتة مبعلوم؛ وذلك ألن احلس:وكذلك جيوز لقائل أن يقول
وإذا كان احلق أن احلس ليس بعلم، وكان احلق يوجب أنه . مشهورا قا بينا بنفسه، بل رمبا كاناحلس علما ليس ح

 وما وقع عليه العلم، فهو. فما يقع عليه العلم ال يكون وقع عليه احلس؛ وبالعكس إن كان احلس ليس بعلم،

 .وبالعكس لوما؛فيجب أن ال يكون شيء من احملسوسات مع. معلوم؛ وما وقع عليه احلس، فهو حمسوس

 .حقيقي فالذي قيل من أن معلوما ما حمسوس، مث بىن عليه االعتبار، قول جديل غري

  الفصل الرابع

  يف مثل ذلك" د"فصل 

األمور اليت هلا نسبة إىل الشيء، فيشتق هلا منه : النظائر ومن املواضع اخلارجة مواضع كانت تعرف بالنظائر ومعىن
وإما  إىل القابل املشتق له منه االسم، كالعدل الذي هو نظري العادلة اشتق له منها اسم؛ اسم، إما مثل نسبة املقبول

فيشتق له منها من الصحة اسم؛  مثل نسبة الغاية إىل الفاعل واحلافظ، كاألمور الصحية اليت تفعل أو حتفظ الصحة،
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 .يقال مرض عفوين وإما نسبة املبدأ إىل الغاية، فيشتق له منها اسم، كما

مفارقتها للنظائر بأن ال يؤخذ هلا من الشيء  مواضع أخرى كانت تعرف باملأخوذة من التصاريف، ويشبه أن تكونو
بل أن يدل على نسبتها إىل الشيء بلفظ مأخوذ من أسامي املناسبة  اسم على اإلطالق، وعلى سبيل االشتقاق،

 عة، وهذا مذهب العدالة، وهذا مأخذ احلكمة؛هذا هو جار جمرى الطبي: الشيء، كما يقال واملالزمة مقرون باسم

على سبيل العدالة إىل  وكذلك نسبة ما هو. فتكون نسبة اجلاري جمرى الطبيعة نسبة ما يكون على سبيل التصاريف
 .العدالة

أمخنه ختمينا، وليس هو شيئا معروفا يف عادات ألسنتنا، وال تضر  على أين لست أثق أيضاً مبا أقوله من ذلك، إمنا
 .غرضنا الغفلة عن ذلك يف

الشيء، كالوجع عن املرض، وأخذ  وقد قيل غري ما قلته، وظن أن التصاريف هي ما يكون من األمور صادرة عن
فإنه ليس جيب أن يكون حكم الوجع، وما جيري جمراه، مقايسا  .هذا بعيدا عن عبارة املعلم األول، وال يناسبه بوجه

  ما هو على سبيل العدالة، فيجب أن يكون له حكم معترب بالعدالة، بسبب أنهوأما. جمراه حبكم املرض وما جيري

النظائر؛ وعلى أن هذه  وهلذا ذكر أنه يظن أن التصاريف أخص من. مأخوذ بوجه من العدالة، كأنه بوجه مشتق منه
 .عادة لغة ال علم يل ا

لقي، وهو املستعمل يف التعليم األول، مثل أنه على وجهني؛ وجه أخص بالعلم اخل إنه ينتفع ذه املواضع: مث يقول
وهذا إمنا . حممودة كانت العدالة حممودة، فالعدل حممود؛ وإن كان ما جيري جمرى العدالة حممودا، فالعدالة وإن

 وال أيضاً. يف كل حممول اتفاق، فإما خمتلفا احلد وليس جيب أن يقع بينهما. حيمد إذا كان احملمول حممودا أو مؤثرا

 اتفاق؛ فإن اخلري احلقيقي هو املطلوب لذاته، وال يتفق -جعل اخلري حمموال   إذا-يصح أن يقع هلما يف اخلري 
 .فهذا وجه .األمران

   
وإما من  يعترب حبسب املقابلة، إما من النظائر، فمثل أنه إن كانت الشجاعة حكمة فالشجاع حكيم؛ ووجه آخر

وهذا موضع . فالشجاعة حكمة رى الشجاعة هو ما جيري جمرى احلكمة،التصاريف، فمثل أنه إن كان جيري جم
وال ينعكس، حىت إذا كان احلكيم . بتعليمي جديل مشهور يف بعض املواد، ويصلح لإلبطال واإلثبات؛ وليس

يلزمه أن يكون شجاعا لزوم املقوم أو لزوم التابع، يلزم أن تكون  شجاعا، فالشجاعة حكمة، وإن كان احلكيم
 .وكذلك يف املثال اآلخر. تكون حكمة، بل أن تكون معها احلكمة اعة يلزمها أنالشج

أن  فإن ما كونه خري فهو خري، وجيب. الكون والفساد خمصوص أيضاً مبحمول اخلري واحملمود وموضع آخر من حال
قا مل يبعد أن يكون أخذ مطل يؤخذ اخلري مبعىن يعم احملمود واخلري احلقيقي، حىت يقرب من أن يكون تعليميا؛ فإن

والشر بالقياس إىل شيء واحد، أو يؤخذ كالمها  وكذلك ما كونه شر فهو شر، فيجب أن يؤخذ اخلري. مشهورا
فغن أخذ بدل الكون والفساد، كان موضع آخر وكان بالعكس؛ فإن ما . العوم مطلقني، حىت رمبا قربا من النفع يف

 .خري، وما فساده خري فهو شر فساده شر فهو

مكان الفساد؛ وليس بربهاين فليس جيب أن يكون فاعل  كذلك إن أخذ فاعل اخلري مكان الكون، وفاعل الشرو
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فإن ادعى صحة هذين . اخلري، وال فاعل الشر يف نفسه شرا، ألنه فاعل الشر اخلري يف نفسه خريا، ألنه فاعل
إال من حيث الشهرة  مل جيب االلتفات إليهما،وأما إذا أخذ كالبينني بأنفسهما . احتيج إىل قياس يوجبهما القولني،

 .يكون الشر ال يصدر إال عمن ذاته شر فقط، فليس بواجب أن جيري كل فاعل جمرى فعله، وال ببين بنفسه أن

فعله شرا يشتغل أوال عن فصل القول يف القضيتني، وينكشف  ومع ذلك فأن يفهم كون ذات الشيء شرا، وكون
 اإلحقاق يف هذه الدعوى؛ اهلم إال أن نعين بالشر أن ذاته يف نفسها شر، بل أا يصدر طابقثانيا عن أن الشهرة ال ت

 .هذر فاعل الشر فاعل الشر؛ وهذا وإن كان حقا، فهو: الشر عنها، فيكون كأن القائل قال

وهذا جديل . مقدما، واآلخر تاليا ومن املواضع مواضع املتشاات؛ وهي كأا متثيالت جيعل فيها أحد الشبيهني
وإن جاز أن يكون البصر . فقد يكون باألضداد ظن واحد إن كان قد يكون باألضداد علم واحد،: صرف؛ كقوهلم

يكون السمع خبروج شيء إىل املسموع؛ وإن كان ما له بصر يبصر، فما له مسع  خبروج شيء إىل املبصر، جاز أن
مل يكن  ه قد يقبل أن ما كان للشبيه فهو للشيء، ومافإن. يصلح لإلثبات واإلبطال، على ما علمت وهذا. يسمع

 .للشبيه فليس للشيء

لإلبطال، أعين إذا اختلف املوضع واحملمول يف النسبة إىل  وهذا يصلح. ومن املواضع مواضع إىل الوحدة والكثرة
ة معا، والفهم إن العلم قد يكون بأشياء كثري: كل علم فهو تصور وفهم، فيقال له كمن يضع أن. الكثرة والوحدة

 .مقدمات مشهورة وهذا املوضع برهاين، ويف مثاله املورد. يكون ألشياء كثرية معا؛ فليس كل علم فهما ليس

أحدها أن جيعل ما هو أكثر : أربعة مواضع وهي. ومواضع أخرى مأخوذة من األكثر واألقل؛ وهي مواضع األحرى
إن كانت اللذة خريا، فما هو أكثر فهو : قياس شرطي، مثالهوالقياس  يف معىن املوضوع، أكثر يف معىن احملمول؛

 .وهذا مشهور. اجلور شرا، فما هو أكثر جورا فهو أشد شرا أكثر خريا؛ وإن كان

 إن كل لذة خري حقا، صدق ال حمالة ما هو أكثر لذة فهو أكثر: كليا، حىت كان قولنا لكنه إن صدق املقدم فيه

إن كان السكنجبني نافعا  إن أخذ مهمال فيكون مشهورا، وال يكون حقا؛ فإنه ليسوأما . خريا؛ فكان املوضع علميا
مسلما أن كل سكنجبني نافع، دخل فيه القليل  فأما إذا كان. للمريض، فما كان أكثر كان أنفع، بل رمبا ضر

 كما تعلم - ملوضع وهذا ا. نافعا؛ وإن كان نافعا لوجب أن يكون أكثر نفعا والكثري، فيجب أن يكون األكثر أيضاً
 .اإلثبات واإلبطال مجيعا  نافع يف-

آخر، حكمه يف أن حيمل أوىل من حكم هذا؛ فغن مل حيمل،  أن يعترب مع احملمول حممول. واملوضع الثاين من األربعة
 وإن وجد ما ليس أوىل، ففي املشهور أو. هذا ال حيمل، وال يؤخذ؛ وهذا لإلبطال ومل يؤخذ ذلك، ففي املشهور أن

 .يؤخذ؛ وهذا لإلثبات األوىل
   

باألوىل األول بالطبع  ؛ فإنه إن عين"أوىل"هذا املوضع يف العلوم فيختلف حبسب اختالف املفهوم من لفظة  وأما حال
وجود اآلخرين من غري تعلق، أو وجوده أشد  واألقدم، صار املوضوع علميا؛ وإن عين به ما وجوده أكثر من

فإنه كثريا ما يكون ما هو يف األقل، وال .فليس املوضع بتعليمي لك من غري تعلق،موافقة للموضوع من وجود ذ
 تأمل ذلك من طريف النقيض، وأحدمها أوىل بالشيء وأكثر له، مثل ابتالع اإلنسان ملا .يكون ما هو يف األكثر
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ن هذا الذي هو أوىل، يكو وقد يتفق أن ال. ميضغه، واآلخر ليس بأوىل بالشيء، بل هو أقلي نادر، وهو كغصته به
وكذلك حكم ما كان مما ليس بأوىل، فقد يؤخذ كثريا دون  .ويكون ما ليس بأوىل؛ وإال لكان األوىل دائما ال أكثريا

 .األوىل

مل  هذه املواضع عكس هذا، وهو أن تكون الكثرة يف جه املوضوع، واحملمول واحد؛ فينظر إن واملوضع الثالث من
وهذا . أوىل، فقد وجد ملا هو أوىل  أن يوجد له، مل يوجد ملا ليس أوىل؛ وإن وجد ملا ليسيوجد احملمول ملا هو أوىل

 .قبله املوضع حاله يف شروط صريورته علميا حال الذي

موضوعني، وأحد احملمولني ليس أوىل  واملوضع الرابع من هذه املواضع، وهو أن يكون االعتبار بني حممولني وبني
 .قيل خر مبوضوعه، مث يعترب مامبوضوعه من احملمول اآل

حال حممولني متساويي النسبة يف  :مث هاهنا مواضع مأخوذة من املساواة بعدد هذه املواضع بأعياا، وهي ثالثة
مث يعترب ذلك بعينه؛ وليس شيء منها . حممولني ملوضوعني األوىل وغري األوىل ملوضوع أو موضوعني حملمول، أو

 .ما هو مثل يف استحقاق أن يكون قد كان، فاآلخر كان؛ أو مل يكن، فلم يكن كانوتشترك يف أنه إن . علميا

احلال؛ مثل أن  آخر يعترب من فعل الشيء إذا أضيف إىل غريه، وقرن به، فجعله حبال، فتقضي بأنه بتلك وموضع
ه قد تقترن احلركة مواضعه اخللقيات، فإن وأحسن. جيعله خريا أو أبيض، فنقضي بأنه خري أو أبيض؛ وهو غري علمي

 .حارة باملادة فتجعلها حارة، وهي غري

له مثال يف كونه خريا أو بياضا،  وموضع قريب من هذا، وهو أنه إذا زيد شيء على شيء، فجعله أزيد يف حال كان
 .زيدت على احلار صار أحر، وليست حارة وليس علميا أيضاً؛ فغن احلرة إذا. فهو بتلك احلال

يصلحان لإلبطال؛ فإنه ليس إذا زيد شيء على شيء، فلم جيعله بصفة، مل   قبله لإلثبات؛ والوهذا املوضع والذي
املر، مل جيعله  واحللو إذا زيد على. فإن الزوج إذا زيد على الفرد، مل جيعله زوجا، وهو زوج. الصفة يكن على تلك

وهو حلو، مل جيعله أشد حالوة، والعصري  وأيضاً فإن العصري إذا زيد على العسل،. حلوا، بل مزاجا آخر، وهو حلو
 .بعض اجلدليني، حني ال يفطن ملثل هذا العناد على أنه ال يبعد أن حيمد هذا اإلبطال. حلو

. موضع، أو على شيء مبعىن األوىل واألكثر، فهو مقول عليه باإلطالق أنه إذا قيل احملمول على: وموضع آخر

أكثر  وما مل يكن الشيء خريا يقال إنه. أكثر، فهو مسكر على اإلطالقأقل إسكارا من مخر و إن كان مخر: مثاله
فإنه ليس إذا مل يقل . يصلح يف األبطال وهذا ليس. خريية أو أقل خريية، فإن الشر ال يقال له إنه أكثر أو أقل خريية

 .األشياء ال تقبل األكثر واألقل بأقل أو أكثر، مل يقل بإطالق؛ فكثري من

أما أنه ليس له عناد علمي، فهو أنه إذا مل يكن للشيء معىن  .س له عناد علمي، وله عناد جديلوهذا املوضع لي
فإن األقل واألكثر جيب أن يكون معه الشيء موجودا، حىت . ذلك املعىن أقل أو أكثر بوجه من الوجوه، فليس له

 .قليال، أو يكون كثريا يكون
   

فهذا . اإلطالق ود الشهوة خري من الفجور؛ ومع ذلك فليس خريا علىإن مخ: عناده اجلديل، فأن يقول قائل وأما
شركة بينه وبني الفجور يف اخلريية حىت جيوز  مقبول يف املشهور؛ وأما يف احلقيقة فإنه ليس خريا من الفجور، فإنه ال
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ا بالقياس إىل مت وأم. وأما يف نفسه فهو ردي مثله. إجيابا ألمور شرية منه أن تكون حصته منه أوفر، بل هو أقل
وفقد بعض الشر  الشر فهو أكثر شرا، وذلك أقل شرا ال ملزاج خري معه، بل لقلة عدد الشر الصادر عنه، يلزمه من

الشر خريا فيما وجوده فيه شر، وهو ال  وأنه وإن كان فقد اخلري شرا فيما وجوده فيه خري، وفقد. أن يكون منه
وأما الشيء الذي يقال له خري . باب ما يكون اخلري والشر فيه خر؛ وهوخيلو عن وجود ذلك أو فقده، فذلك باب آ

فليس إذا كان الشيء ليس سببا للشر، . عنه، والشر يصدر عنه، فليس األمر فيه كذلك أو شر، بأن اخلري يصدر
 .بإزائه خري وأما إذا كان الشيء القابل هلما ليس فيه شر، ففيه. سبب للخري إال بالعرض؛ وبالعكس فهو

ممكنا، أو موجدا، أو حسنا، أو نافعا يف  وموضع آخر مشاكل بوجه من الوجوه هلذا املعىن، وهو أنه إذا كان الشيء
من املوضوعات، فهو أيضاً بذلك احلال على اإلطالق؛ فإن ما  وقت من األوقات، وموضع من املواضع، وموضوع

 .لإلثبات وهذا أيضاً. بتة، فليس حسنا عند حالمبمكن عند حال، وما ليس حبسن ال ليس مبمكن يف نفسه، فليس

وليس فاضال على اإلطالق، ويكون  ويعاند هذا املوضع بأمثلة مشهورة، مثل أنه قد يوجد الشيء فاضال يف أمر
وينفع دواء يف وقت، ويف موضع، ويف موضوع عليل،  الشيء غري فاسد يف وقت، وليس غري فاسد على اإلطالق،

وكذلك يكون .قتل القريب إذا كفر باهللا تعاىل، وليس حسنا على اإلطالق الق؛ وقد حيسنوليس نافعا على اإلط
 قوم، وليس حسنا على اإلطالق، فإن من الناس من استحسن قتل األب، وليس حسنا على الشيء حسنا عند

 .اإلطالق

إنه حسن عند قوم، أو : قالكما يزداد في وتفسري اإلطالق هو أن يقال املعىن من غري أن يزاد عليه شيء يقيد به،
إذا كان اإلطالق : جيب أن ننظر يف هذا من جهة احلق، فنقول حسن يف وقت؛ فهذا هو احلكم املشهور، لكمنه

اإلطالق  املوضع هو أن ال يكون عليه زيادة اعتبار البتة إال معناه، فإن كان معناه إضافيا كان باحلقيقة يف مثل هذا
اإلطالق بال زيادة ألن املضاف إليه  لنافع إذا أخذ نافعا لشيء ما وحال ما، فإن هذاأن توجد إضافة مطلقة، مثل ا

عموم، أو غري ذلك، لكن املشهور رمبا مل يفصل بينه وبني الدائم  داخل يف معىن املضاف غري مزيد عليه من دوام، أو
 .مكان وكل وقت؛ فإذا مل جيده دائما أوهم أنه معاند وبني الذي عند كل

ا  فإذا راعيت هذا، فاعترب األمثلة اليت وقع. مهمال، ويف العلوم جيب أن يؤخذ حمصورا  فإن املشهور يأخذهوأيضاً
وال يكون فاضال على  .العناد، فيجب أن يكون الفاضل يف أمر ما فاضال على اإلطالق، أي فاضال بال زيادة

اإلطالق الذي نقصده إال باشتراك االسم،  ىاإلطالق مبعىن أنه فاضل يف كل شيء؛ فإن هذا ليس هو الفاضل عل
وجتد املمكن للقوى ممكنا على اإلطالق، وإن كان ليس ممكنا . شيء ألنه فاضل مع زيادة، وتلك الزيادة أنه يف كل

 وجند الدواء النافع.  أبدا- إال بزيادة -وجند ما يس فاسدا يف وقت، ليس فاسدا . واحد يف كل وقت، ولكل

 .اإلطالق، ال بزيادة كل شيء، بل لشيء ما هو مضايفه املنفوعللشيء نافعا على 

عسى أن يكون  قتل القريب فخذه حمصورا، فيتبني لك الكذب يف أن كل قتل قريب حسن، بل قتل ما للقريب وأما
حسنا يف كل موضوع، وكل  فذلك القتل الذي لذلك القريب جنده حسنا على اإلطالق، وإن مل يكن. حسنا
 .اعتبار

على اإلطالق، وأنت تعين باإلطالق الوجود، ألنه معنا أنه   املستحسن عند قوم، فذلك ال جيب أن يكون حسناوأما
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 والواجب أن تعترب تقييد الشيء يف الظن بإطالقه يف الظن، أو تقييده يف الوجود .حسن يف الظن، ال يف الوجود

 .اإلطالق حينئذ حقا مر يعمهما مجيعا، فيكونبإطالقه يف الوجود؛ اللهم إال أن يكون قد يفهم من اإلطالق أ

الشيء إذا كان يف نفسه بصفة، وذلك يف حالة ما، ويف  فأما اعتبار الشيء يف نفسه ال بالقياس إىل الظن، فبني أن
عليه الصفة يف تلك احلال بأن كان فيها نافعا أو موجودا أو حسنا أو غري  وقت ما، ويف موضع وموضوع، وصدقت

اإلضافة املطلقة  عليه أنه نافع أو موجود أو حسن أو غري ذلك على اإلطالق، مبعىن ترك الزيادة إىل ذلك، فيصدق
 .املتضمنة يف حقيقة ذلك

   
على  مبعىن العام، الدائم، والكائن يف كل شيء، إذ ليس ذلك هو الذي" على اإلطالق"أن يكون  وليس جيب

 .اإلطالق باحلقيقة

فإنه ما مل يوجد للشيء صفة، مل توجد له تلك . علميا اإلمهال، فحينئذ يصري املوضعوجيب أن تعترب احلصر وتترك 
يقال من كذب الشيء مفردا، وصدقه مع شيء، وما عسى أن يوجد من مناقضة هذا  وال تلتفت إىل ما. الصفة حبال

 .علمت فصل القول يف ذلك، حيث تكلمنا يف الفن الثالث فقد. املوضع

  الفصل اخلامس

  "ه"فصل 

 يف األوىل واآلثر

وظاهر احلال من البحث عن اآلثر واألفضل، . واألفضل ويلي املواضع اليت أعطيناها املواضع اليت تعد حنو اآلثر
لكن حقيقة النظر فيهما مقتضية . اخللقية، وما هو أوىل باإليثار واالجتناب فقط يقتضي أن يكون متعلقا باألمور

 .وذلك يتعدى األمور اخللقية. األزيد واألنقصيف األوىل واألحرى، ويف  للنظر

مجيع ما ينفع  هذا البحث للبحث عن األوىل واألزيد، وما ليس بأوىل وأزيد، فسيتبني لك من جهة أن وأما مشاركة
واألفضل ينفع فيهما، وإن كان ليس كله  يف األزيد واألنقص، ينفع يف اآلثر واألفضل، وأكثرها ما ينفع يف اآلثر

وذلك ألن كثريا من املواضع املعدة حنو اآلثر واألفضل ال تنفع يف  .ى ما ظنه بعض املتكلمني يف هذا الفنكذلك، عل
فهو  أن ما هو أطول زمانا فهو آثر، فإنه ليس جيب أن يكون ما هو أطول زمانا: مثل املشهور األزيد واألنقص،

 .أكرم يف نفسه، أو أشد كرامة مما ليس أطول زمانا، أو حيمد ذلك

آثر؛ فإن العلم  املفهوم من اآلثر غري املفهوم من األفضل؛ وذلك ألن الشيء قد يكون أفضل وال يكون واعلم أن
 .من احلياة اخلسيسة، وليس آثر أفضل، وليس آثر من اللباس عند العريان؛ فاملوت على حالة كرمية أفضل

ال أفضل وأخري لشيئني متشاركني يف نوع من فيق: على وجوه وإذا قيل أفضل وأخري، فقد يقال ذلك عند التحقيق
كان  فالن أيسر من فالن، إذا: والنقصان، ويكون ألحدمها مجيع ما لآلخر وزيادة؛ مثل قولنا الفضيلة تقبل الزيادة
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األشد واألضعف من غري أن ميكن  له مجيع مقدار ما له وزيادة؛ ويقال أفضل للمتشاركني يف نوع من الفضيلة يقبل
الزيادة، لكن احلاصل لألفضل أشد، مثل األمجل  ىل قدر ما يساوي به األفضل األنقص متميزا عنأن يشار إ

 .واألسخن، وغري ذلك

هلما منه  كان يشاركه يف نوع الفضيلة، ذلك النوع إما أن ال يقبل التفاوت، أو إن قبل، فالذي ويقال أفضل إذا
أكثر مما لذلك؛ مثل أن يكون  خر، فتكون مجلة ما هلذالكن لألفضل فضائل أخرى من أنواع أ. مثال على السواء

 .فيكون األول أفضل أحدمها شجاعا عفيفا، واآلخر شجاعا مثله لكن عفيفا،

الفضيلة أصال، ولكن يف جنس الفضيلة، إال أن النوع  ويقال أفضل إذا كان ليس بينه وبني النقص مشاركة يف نوع
لست أقول إنه أفضل من اآلخر، فإنه بيان دور، ولكن أقول . وع اآلخردون الن الذي له هو يف مجلة نفسه إال هي

مثل احلكمة؛ أو  أن تكون فضيلة باقية ال تبيد،: وأعين باإلالهي. هي، واآلخر ليس باإلهي، فهي أفضل إنه إال
ل النافع هو أفضل، فيكون دورا، وهذا مث لست أقول يف األمر الذي. تكون نافعة يف األمر الذي هو مطلوب لذاته

ويقال ملا املصاحل املتعلقة به، وإن كانت . بأن احلكمة أفضل من اليسار ومن هذا القبيل ما حيكم. يف االخرة واملعاد
رمبا الواحد  فإنه ليس إذا كان أكثر صار أفضل، بل. أكثر عددا، وأعم، وأدوم معا من عاجليه أخرى عاجليه، فهي

 .العام الدائم أفضل من الكثري
   

واآلخر فضيلته  أفضل أيضاً على مثل ما يقال األوىل؛ وهو أن يكون أحد األمرين له الفضيلة يف ذاته، لويقا
وأما األوىل أيضاً، فيقال ملا هو . أخرى مستفادة منه، أو بالعرض؛ وخصوصا إذا كان له يف ذاته معىن أفضل بوجوه

 أن يكون ألمرين، لكنه ألحدمها أشد مناسبة؛ مثل أن يكون أمر جيوز ذه الصفة؛ ويقال ملا هو أشد مناسبة، وهو
علة من  ألن املاتة، وهي. أن يكون للطارئ الذي ال ماتة له، لكنه للذي له ماتة يف طبعه أوىل الكرامة، فإنه جيوز

فإذا مل كانت توجب باقتران شرائط إليها؛  العلل املستدعية املوجبة ال حيكم فيها باإلجياب، بل حيكم فيها باألوىل، إذا
ولو شعر جبميعها . تصري علة موجبة، بل شعر بأكثرها، حكمنا باألوىل يشعر جبميع الشرائط اليت تقترن ا حىت

أحدمها أكثر  لكنه إذا كان األمر الذي يقترن بالعلة الداعية يف. الشاعر واجبا يف كونه أو ال كونه لكان األمر عند
ألحدمها هذه العلة، ومل يكن لآلخر،  وكذلك إن كان. م لألول أوىلمن الذي يقترن مبثلها من اآلخر، كان احلك

إىل احلكم، وليس يتم ا، بل يتم بأحوال إما فيه، وإما يف املتوقع من  وأما املاتة فإا داعية. فالذي له العلة أوىل
 .فيهما مجيعا؛ بل رمبا كانت، ورمبا مل تكن عنده، وإما

واألوىل حبسب الوقوع هو كما . أحدمها حبسب الوقوع، واآلخر حبسب اجلميل :نيواألوىل يف املاتة يعترب على وجه
ذلك  لفالن عند فالن حقوقا وقد قصده، فاألوىل يف نفس األمر أن يتفق أن يقضيها، حاكما بأن إن: يقول قائل
 .األمر واقع

قضيها ويعرفها، مع أنه ليس يلتفت األمجل به، أن ي فاألوىل باملقصود، أي: وأما األوىل حبسب اجلميل، فهو أن يقول
 .منه ذلك األوىل، بل على أنه األمجل؛ ذلك وأنه إن مل يفعل فذلك قبيح به إىل أنه يفعل ما هو أوىل بأن يقع

مبوات ال يعترب فيها  تشارك سائر العلل اليت ذكرها يف أمر يوقع الوقوع؛ وختالفها يف أن العلل اليت ليست فاملاتة



 671                    ابن سينا- املنطق

املوات وما يشبهها على اإلجياب األوىل، ألن  وإمنا يقتصر من. ا إمنا تقتصر ا على الوقوعحال اجلميل، لكنه
فإذا علم أن هذا . علة بالفعل ما مل جتتمع مل يكن للمعلول وجود واجب األسباب احملتاج إليها يف أن تكون العلة

تلك   موضع آخر مل حتصل فيه علة منوجد، وجهل احلكم يف البواقي، وأا هل اجتمعت، مث كان الواحد منها قد
بالفعل عند شرائط، أوىل بالوجود  العلل، سبق إىل الذهن العامي أن املستحصل لعلة ما منها، أو للعلة اليت تصري علة

 .مما عدم فيه األمران

املعلول واقع؛  الشرائط الباقية، فإا لو كان اجتماعها كلها معلوما، لكان احلكم يثبت يف أن وأما العلل األخرى أو
لكن ما نشعر فيه بوجود سبب، أو . واقع ولو كان غري اجتماعها معلوما، لكان احلكم يثبت يف أن املعلول غري

فرمبا كانت األسباب املرجحة متوافية يف اجلانب اآلخر، إال . يكون بزيادة األسباب املرجحة، نظن أن األوىل به أن
البتة، وإن  سباب كلها ال يف هذا وال يف ذلك، فيمتنع أن يكون ذاك وال هذاورمبا مل تتواف األ .أا تكون جمهولة

 .بل واجب وأما الذي تتواىف فيه األسباب كلها، فليس هو أوىل. كان هذا أكثر أسباب

من األوىل مظنون ال وجوب له وال  فإذن هذا القسم. والقاصر األسباب ليس هو ال أوىل فقط، بل ممتنع أن يوجد
وهو ظن ما يكون غري كاذبة إن كان الشيء متوايف األسباب  ال أنه يفيد ميل نفس إىل أن الشيء يكون؛امتناع، إ

 .إن مل يكن متوايف األسباب، فامتنع ومل يكن أوىل فوجب، ومل يكن أوىل، وكاذبة

 كل مقولة، ولست أعين أن كون املوضوع حملموله يكون يف. قد يقع يف كل مقولة واعلم أن اعتبار األزيد واألفضل
 .أمر ال كثري إشكال فيه، وال أيضاً كثري منفعة يف تعرفه فإن ذلك

اختالط  إليه النسبة يف أن اآلخر أوىل منه، أو ليس واقعا يف كل مقولة، على ما دل عليه ولست أيضاً أعين أن الذي
إن الصورة أحق باجلوهرية : اليق مثاله، أنه قد. أمثلة يوردها قوم؛ بل إن نفس ذلك احملمول قد يقع يف كل مقولة

وهذا يكون ال على أن جوهرية أكثر من جوهرية، وال . الكلى إن الشخص أوىل باجلوهرية من: من اهليويل؛ ويقال
جوهرية ذلك، بل ألن ما يتساويان فيه يوجد له حكم ووصف هو أسبق ألحدمها  أن جوهرية هذا أسبق من

 . يف موضعهوقد ذكرنا حقيقة هذا. الوجود وأكمل، وهو

 .ظاهر ، وهذا"الكيف"و " الكم"وقد يقال يف 

 .، كقوهلم؛ إن صداقة فالن أشد"اإلضافة"ويف 
   

القوة النفسانية يف الدماغ  وقد مثّل هلذا بعضهم مثاال سخيفا، وهو أن. النار أعلى من اهلواء: ، كقوهلم"األين" ويف
 .بل يف نفس األين ن،أو يف القلب؛ وليس هذا اختالفا يف زيادة ونقصان األي

أترى الصيف : وقد أورد له مثال آخر فقيل .تاريخ الفرس أقدم أم تاريخ العرب: ، كقوهلم"مىن"وقد يكون يف 
جمعولة " مىت"احملمول، وطلب األكثر واألزيد ال يف أنواع  أصلح ألمر كذا أم الربيع، فأخذ املوضوع مكان

 .، فإن األصلح اسم مشترك يقع يف مقوالت"مىت"ن مقولة واألصلحية ليست م .حمموالت، بل يف األصلحية

 .الترس أوقى أم الدرع: فمثل قوهلم" اجلدة"مقولة  وأما يف

 .الفلك يف اإلقليم الرابع أشد ميال أو يف الثالث :، فمثل قوهلم"الوضع"وأما يف 
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 .، فسهلة مشهورة"االنفعال" و" الفعل"وأما األمثلة يف 

فمن ذلك أن : قالوا. املقايسات اليت يتضمنها هذا النظر أشياء  يف هذا املوضع يف وجوهوقد جرت العادة أن يقال
واملوضوع  ومن ذلك أن يكون احملمول اثنني. الغىن آثر أم اخللد: واحملمول واحدا، كقوهلم يكون املوضوعات اثنني

النظر أكثر يف الفضيلة أو : كأنه يقول وهذا يرجع باملعىن إىل األول، فإنه. الفضيلة أنظر أو العمل: واحدا، كقوهلم
اللنب أشد يف البياض أم : وإما أن يكون موضوعان حملمولني، كقوهلم .العمل، ويكون احملمول هو األكثر باحلقيقة

أم  احلكمة مع الشجاعة خري: وإما أن يكون املوضوع مضاعفا يف كليهما أو أحدمها، كقوهلم .الغراب يف السواد
املثالني أن يف أحدمها جزءا من  والفرق بني.  أو الغىن مع الصحة أفضل أم الفقر مع احلكمةاحلكمة مع العفة؛

احلكمة مع : بل املوضوع واحملمول مضاعفا، مثل قوهلم ورمبا كان احملمول،. املوضوع مشتركا، ويف اآلخر ليس
 .احلكمة والشجاعة العفة أنفع يف الدنيا واآلخرة من

 .فلنشتغل اآلن باملواضع

  الفصل السادس

  "و"فصل 

 يف املواضع

 .بل املواضع إمنا تنفعنا فيما خيفى فيه التفاوت إن األمور الظاهرة التفاوت ال حتوجنا إىل استعداد هلا باملوضع،

 فقد يؤثر املؤثر القصري. وليس هذا حبق، إذا أخذ مطلقا. زمانا، وأكثر ثباتا، فهو آثر فمن املواضع أن ما هو أطول

وأما إذا تساوى الشيئان . املشهور عظيم يف أنه مؤثر على اخلسيس الطويل املدة؛ إال أن هذا قد يستعمل يفاملدة ال
والفرق بني ما هو أطول زمانا، وأكثر ثباتا، أن الشيء قد يكون . آثر يف النوع، فأطوهلما زمانا، وأكثرمها ثباتا، فهو

املدة  احدة من الشدة، واآلخر مل يزل يشتد ويضعف يف تلكالزمان، لكنه إذا ثبت على حالة و مساويا لنظريه يف
 .كان هذا أكثر ثباتا

الشريعة الصحيحة، أو خمتار مجاعة من مربزين يف الفضل  وخمتار األريب احلسن االختيار، أو الصاحل، أو خمتار
 خيتاره الكل لذاته، وكذلك ما. وهو مشهور؛ وخيتلف. خمتار األكثر منهم، فهو أفضل واملعرفة يف ذلك الباب، أو

كان الشيء مؤثرا يف  املتشوق إليه حبسب الكل، فهو أفضل يف ذاته، وأوىل باالختيار وهذا إمنا يكون حقا إذا فهو
فقد يكون ما يؤثره الناس كلهم . حبق دائما وأما إذا مل يكن كذلك، فهو مشهور، وليس. نفسه لذاته، ألنه خري

 .السعادة يف اآلخرة فضالء منكالصحة والسالمة ليس كما يؤثره ال

وهذا . باالختيار مما هو خمتار يف صناعة أخس، كاملوسيقى واملختار يف الصناعة اليت هي أفضل كالفلسفة األوىل، أوىل
أحدمها أن يكون املختار يف الفلسفة مثال من جهة ما توجبه الفلسفة، ال الفيلسوف  :يصري حقا إذا اعتربت أمرين

هو يف صناعة أخس  ثاين أن تعترب الوقت واحلال؛ فإن الوقت من األوقات قد جيعل اختيار ماوال. قد خيطئ الذي
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. للناس على استخراج شكل من اهلندسة أوىل من اختيار ما يف صناعة أرفع، مثل الوقت الذي يوجب اختيارا

 .يف الصناعة اخلسيسة إن مل يكن الوقت واحلال يوجب ما: فيجب أن نقول

الذي ليس يف جنسه؛ كالعدالة، فإا من  و أن ما هو يف جنس اخلري والفضيلة فهو أفضل منوه: وموضع آخر
 .جنس الفضيلة، إذ هي نوع منه

   
اللون الذي هو  العادل فهو ذاته جوهر، وليس الفضيلة مقومة لذاته، كما ليس البياض مقوما لألبيض، وال وأما

بالعرض؛ فيجب أن تكون العدالة أفضل من  و يف جنس الفضيلةلكن العادل عرض له الفضيلة، فه. جنسه مقوم له
احلق فيجب أن تعلم أن معىن األفضل هاهنا مما ال ينفرد، ألن األفضل  وأما. وهذا قد يشتهر وقد ال يشتهر. العادل

 بينهما فليس األكثر يف نفسه يف أنه فضيلة، كما أن األشد سوادا هو األكثر من اآلخر يف أن سواد، إن عىن به أنه
على أنه صفته، فليس بينهما مناسبة؛  مناسبة يف ذلك؛ فإن الفاضل ليس فضيلة؛ وإن عىن باألفضل األمجع للفضل

 .أخذ اسم يعمهما فسيكون باشتراك االسم مث إن. فإن الفضيلة ليست جامعة أو حاملة للفضيلة

 .غريه، كالدواء والصحة؛ وهذا حقنفسه، أفضل من املؤثر ألجل  وموضع آخر، وهو أن املؤثر بذاته، وألجل

مؤثرا  أفضل من املؤثر بالعرض؛ وهذا قريب من الول، وخيالفه يف أن الذي بالعرض قد ال يكون وأيضاً املؤثر بذاته
فاحللو مؤثر لذته، واملربع بالعرض، إذ إمنا  البتة، بل إمنا يكون املؤثر مما يقارنه، مثل أن الشيء إذا كان حلوا ومربعا،

 ورمبا كان املؤثر بالعرض ليس ألنه. وأما املؤثر لغريه يتوجه إليه إيثار. إيثار ألنه حلو، وليس يتوجه إىل التربيعأوثر 

فهي فيه لفائدة فيما يقارنه  مؤثر، بل ألجل أن مقابله مكروه، أو يتبع مقابله مكروه، فيؤثر ال لفائدة يف نفسه،
مقابله، فال يكون هو مؤثرا ألجل أنه مؤثر لذاته بالذات، إذ   ال يوجدلكنه إمنا يؤثر لكي. بالذات، فهي فيه بالعرض

 بالذات، بل يوصل إىل املؤثر بالعرض، وهو عدم املكروه بالذات؛ وليس عدم املكروه علة ليس يوصل إىل املؤثر

ا كانت مع علل األعدام رمب بل. لوجود املؤثر بالذات، بل بالعرض؛ إذ علل األمور الوجود أمور وجودية ال األعدام
ومثال هذا أن الفضيلة يف األصدقاء مطلوبة لذاا، . علل األمور الوجودية، وممكنات توجه العلل، ال أا يف أنفسها

 .الصديق، وسعادة الصديق مؤثر لذاته للصديق ألا توصل إىل سعادة

ولكن قد يؤثر ألجل مؤثر . عنهاذاا، وال تؤثر ألجل حصول مؤثر بالذات  وأما فضيلة األعداء فال تؤثر ألجل
مؤثرة  عدم املكروه؛ إذ العدو إذا كان ذا فضيلة مل حيدث ضررا الذي هو عدم السالمة اليت هي بالعرض، وهو

عرض من أن كان هناك مؤثر آخر يلتفت  فيشارك هذا الوجه األول؛ يف أن األول املؤثر فيه ال لذاته، بل ملا. لذاا
ويفارقه املثال . لذلك املؤثر ومؤديا إليه، بل عارضا له، فال يقع له إيثار ول يف انه ليس سبباويفارقه املثال األ. إليه

 .أنه مؤثر، ولكن مؤديا إىل املؤثر بالذات، بل إىل عدم مقابله الثاين يف

له  باملوضع األول، وهو ان ما كان سببا للخري بذاته، كالفضيلة والكفاية، آثر مما هو سب وموضع آخر قريب من
من السبب بالعرض  كما أم ما هو سبب للشر بذاته مثل القصور والرذيلة أوىل باالجتناب. بالعرض كالبخت

 .كالبخت

فهاهنا سببان لغاية، . أخذ الشيء سببا، وهناك أخذ مؤثرا والفرق بني هذا املوضع واملوضع الذي قبله، أن هاهنا قد
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فمنفعة املوضع هناك ليس . ركني يف اإليثار يف أن حصل هلما إيثاربعد أن أخذا مشت وهناك غايتان، أو سبب وغاية،
يؤثر؛ ومنفعة املوضع هاهنا يف  إثبات اإليثار نفسه، بل يف أن يتعني أي األمرين اللذين حصل هلما اإليثار أوىل بأن يف

هنا كالتضعيف يف هو كذا، وأنه آثر من كذا، فيكون ها نفس إثبات اإليثار، كأنه يوجب أن يؤثر شيء، وأن يكون
 .إثبات واحد، وهو إثبات اآلثر اإلثبات بالقوة، وإن كان بالفعل

األحوال، آثر من الذي يصري آثر يف حال، ووقت، وحبسب  وما هو آثر عند الكل، وعلى اإلطالق، أي يف عان
يف نفسها آثر عند آثر؛ كما أن الصحة آثر من البط باملبضع للعالج، فإن الصحة  شخص بعينه لعذر لواله ملا كان

 .يبط، بل ترك البط عنده آثر لوال العذر الواقع؛ وهذا حق الذي
   

العادل؛ ولست  العدالة آثر من: ومثاله. فغن الذي يكون للشيء بالطبع آثر من الذي ال يكون له بالطبع وأيضاً
والعادل من حيث مها نافعان يف العدالة  وأما يف هذا املوضع، فإمنا تؤخذ. أقول أفضل، فإن هذا املوضع قد مر مرة

لست أعين من جهة اعتبار مقايسة . نسبتهما إىل شيء، وهو الغاية أمر من األمور حيتاج فيه إىل أحدمها، ومن جهة
املنفعة  يؤثر لذاته، واآلخر لغريه، فغن هذا املوضع قد مر؛ بل من جهة ما مها مؤثران ألجل ما بينهما أن أحدمها

إن السراج : وهذا مثل أن نقول. ألمر مكتسب العدالة نافعة مبعىن طبيعي هلا يف ذاا والعدل نافعلكن . املتعلقة ما
 .يفعل ذلك ألمر يف طبعه، واآلخر يفعله ألمر مكتسب؛ وهذا حق بالعكس، إذ السراج. آثر من املرآة املضيئة

 .أن يكون لك ملكة الكتابة فتكتب آثر من أن تستكتب:يقال وأيضاً هذا كما

مما  لألفضل األكرم آثر من األمر املوجود لغريه؛ مثل املر الذي خيص اهللا تعاىل، فإنه آثر وأيضاً فإن األمر املوجود
كل أمر موجود يف األفضل  ليس: وليميز ليتحصل احلق فيه، فنقول. فهذا هو على اإلطالق مشهور. خيص اإلنسان

ولكن جيب أن . الشجاعة املوجودة يف األسد  من مبلغفهو األفضل، فإن اللحية موجودة يف اإلنسان، وليست
لألفضل من حيث هو به أفضل، ال من أن يشترط حىت يكون املوجود  يشترط حىت يكون املوجود لألفضل موجودا

 .أفضل، ال من حيث هو به أخس لألفضل من حيث هو به

عد ذلك، فإن احلق أن ذلك وب. حيث هو به أفضل واملوجود لألخس موجود لألخس من حيث هو أخس، ال من
اشتركا يف أما مؤثران، وإمنا يكونان مؤثرين إذا كان كالمها من شأنه أن يؤثر  وأما أنه آثر، فإمنا يكون إذا. أفضل

يكتسب، فليس  وأما إذا مل يكونا كذلك، أو مل يكن الذي يف أحدمها مثال الذي يف األفضل مما.بالكسب فيحصل
 .يقال إنه آثر

أوال لألمور اليت هي أقدم، فهو آثر؛ كالصحة بالقياس  يشبه هذا املوضع، وليس هو، وهو أن ما كانوموضع آخر 
. يظن أا توجد يف مزاج األركان، واجلمال والقوة يف تركيب األعضاء اآللية إىل اجلمال والقوة، فإن الصحة

املوضع  وهذا خيالف. جودة اهلضمهو يف الشيء الذي هو أكرم فهو آثر، كصحة النبض بالقياس إىل  وكذلك ما
وجودة اهلضم جيتمعان يف  وصحة النبض. األول يف أن الصحة والشدة جيتمعان معا يف شخص واحد يوصف ما

 .احلكمان متقاربان واملوضع املقدم كان يفترق فيه املوضوعان، لكن. شخص واحد

فاعل لغاية، أي أحرى، حىت ال يكون هذا  وموضع آخر قريب من بعض ما سلف، وهو أن الغاية يف الشيء آثر من
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صحة البدن غاية من الغايات، مث صحة النفس، وهو الفضيلة،  ولكن هذا مشهور غري حق؛ فإن. املوضع مكررا
 .القصوى؛ والفضيلة آثر عند األفاضل من صحة البدن يسوق إىل غاية هي السعادة

 ولذلك فإن. تأدية إىل غايته آثر، وذلك إذا تساويا وتقاربايشبه أن يكون أعجلهما  وأيضاً فإن السائقني إىل غايتني

التفاوت عظيما، ومل ميكن اجلمع  وأما إذا اختلفا، وكان. اجلمهور يؤثرون النافع يف املعاش على النافع يف املعاد
 .تأخر بينهما، فإن اآلثر عند احلصفاء ما هو أفضل، وإن

وبني فاعلها، وكان فضل الغاية األخرى   أكثر من التفاوت بني إحدامهاوأيضاً فإن الغايتني إذا كان التفاوت بينهما
. فاعل هذه الغاية، فإن فاعل الغاية األخرى أفضل من هذه الغاية على هذه الغاية أكثر من فضل هذه الغاية على

فضل  ة أكثر منإىل الغاية، كنسبة الفاعل إىل الفاعل، وكانت تلك الغاية تفضل هذه الغاي وذلك بأن نسبة الغاية
وهذه . من فضل الغاية األوىل هذه الغاية على فاعلها، ففاعل الغاية األخرى يفضل فاعل الغاية األوىل هذه بأكثر

 .أفضل من هذه الغاية؛ وكذلك بالعكس لفاعلها نفسها فضل أكثر فهو أفضل، ففاعل الغاية األخرى

. ه يبىن على إبدال النسبة، وإبدال النسبة غري بينوذلك ألن وهذا املوضع مشهور، وليس يبني بنفسه أنه حق؛

املقادير  قام عليه يف املقادير واألعداد، ومل يعم يف غريها مما ال يوجد فيها ما يوجد يف والربهان الذي شهره إمنا
 فإن كان هذا املوضع. فضال عليه واألعداد من املناسبات من وجود مشاركة يف شىت مشار إليه، وأن يف أحدمها

 .حقا، فهو حق غري بين بنفسه
   

واألمر  يشبه بعض ما مضى، وهو أن يكون أحد األمرين، وإن كان يطلب لغريه، فقد يطلب لنفسه، وموضع آخر
من الغىن والشدة، فإن الصحة  اآلخر ال يطلب إال لغريه، فإن األول آثر؛ ومثاله الصحة والعدالة، فإما آثر

 .بل رمبا جلب أمرا كرميا فاضال لغىن ال فضيلة له يف نفسه،والعدالة كرميان ألنفسهما، وا

إىل تدقيق نظر يف أمرها، مثل النظر يف اللوازم، فإن ما الزمه  وموضع آخر يف األمور اخلفية التفاوت اللوايت حتوج
 .وأيضاً ما تابعه شر أقل مما لألخر، وإن مل يفضل يف اخلري، فهو آثر .آثر خري أكثر وأفضل فهو

والتابع . تابعا مثل العلم اللوازم ما يكون مقدما مثل اجلهل للمتعلم من حيث هو متعلم؛ ومنه ما يكون متأخرا ومن
 .موضع فهذا. يف أكثر األمر هو األفضل، إذا كان من مجلة الغايات

لك، فإن فيها؛ فأما إذا مل يكن كذ وأيضاً موضع آخر أن اخلريات اليت هي أكثر فهي آثر، إذا كان األقل داخال
مثل احلكمة، فإا مع ما يلحق كاسبها من التعب آثر . كثرية  آثر خريات- وإن خالطه شر -األقل عددا رمبا كان 

 .واجلمال والقوة من مجلة الغىن والصحة

. السعادة آثر من العدالة، والشجاعة، والعفة ورمبا كان ما ليس بفضيلة وهي واحد آثر من عدة فضائل، مثل أن

يكون جمموع االثنني آثر من الواحد الذي فيه، مثل أن جمموع الصحة،  ليس جيب أن: د هذا املوضع فيقالوقد يعان
يكون هذا  ليس آثر من الصحة، فإنه ال زيادة إيثار موعهما على اإليثار الذي للصحة؛ وإمنا وكوننا ذوي صحة،

منهما ليس يؤثر اآلخر، فهما آثر   كان كل واحدوأما إذا اختلفا فحق أنه إذا. إذا كان أحد األمرين ألجل اآلخر
وحكم هذا املوضع يف الصحة، أو . إيثارا، بل إيثارمها واحد وهناك إذ ليس آثر، فليس أنه أنقص. من الواحد
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 .خيفى الشهرة، مما ال

 .مشهور غري حقيقي وأيضاً إذا كانت املؤثرات حتصل مع لذة فهي آثر من أن تكون بال لذة؛ وهو

 .وهذا على ما علمت. أذى إذا كانت بغري أذى وال لذة، فهي آثر من الذي يكون معوأيضاً 

ال يعتد به، فإن احلكمة يف املشايخ آثر منها يف الشباب،  وأيضاً ما يكون يف وقته ثر منه يف غري وقته، أو يف وقت
. أوىل، ويف الشباب أعجبوكذلك العفة فيهم، بل العفة واحلكمة باملشايخ . أعجب وإن كان وجودها يف الشباب

 .ذلك وطلبه بالشباب أوىل، فإن املشايخ جيب أن حيصل ذلك هلم بالطبع واكتساب

آثر من  هو انفع يف كل وقت، ويف أكثر األوقات، فهو آثر باإلعداد، كالعفة والعدالة فإما والشيء الذي
 .لكن رمبا كانت الشجاعة آثر يف وقت حيوج إليها. الشجاعة

الناس عدوال مل  كان هو مل حيتج إىل اآلخر، وإذا كان اآلخر احتيج إليه فهو آثر؛ كما أنه لو كان ي لووالشيء الذ
فالعدالة آثر، وإن كان اآلخر، . احتيج إليها ولو كان الناس كلهم شجعانا انتفع بالعدالة، بل. حيتج إىل الشجاعة

 .آثر أعين الشجاعة، رمبا صارت يف بعض األوقات

 .أكثر، فهو آثر جنب فساده، أو ضده أكثر فهو آثر؛ وما يرغب يف حتصيله واختاذهوأيضا ما يت

مثال األول . ومرة غري مؤثر، فذلك الشيء آثر وأيضاً فإن كان شيء يكون مؤثرا دائما، ويكون اآلخر مرة مؤثرا،
 إن كان هذا قد يصري وقتا ماواجلماع؛ فإن الذي هو مؤثر دائما آثر يف نفسه، و لذة احلكمة؛ مثال الثاين لذة األكل

 .آثر

أنا إذا علمنا أن النفع آثر، علمنا أن  إن املواضع اليت أخذت يف اآلثر منها ما ينفع يف املؤثر نفسه، وذلك: نقول
ما آثر، علمنا أن الكثري مؤثر؛ كما أنا إذا علمنا أن األنفع آثر، علمنا  وكذلك إذا رأينا األكثر يف باب. النافع مؤثر

جهة أخرى فقد  وكذلك وإن مل يكن األمران خيتلفان يف الزيادة والنقصان، ورجح ما بينهما من. مؤثر نافعأن ال
وأيضاً إذا كان ما يكون خريا . بالطبع مؤثر يوجد للترجيح مواضع أخرى، مثل أنه إذا كان اخلري بالطبع آثر، فاخلري

 وهو اخلري الذي ليس بالطبع إيثارا ما، وإن قل، فيكون كل لألقل إيثارا، بالطبع، فهو أكثر إيثارا، فيكون ال حمالة
 .ومنها ما ينفع يف الترجيح فقط. مؤثرا خري باجلملة

   
فيقال  أن جتعل هذه املواضع أعم من حال اإليثار، وتؤخذ حبيث تشتمل على األزيد من كل تفاوت؛ وقد ميكن

: أو تقول. األزيد يف احلال أعم من اآلثر فغن.  ليس بالطبعإن ما كان بالطبع حبال ما، فهو أزيد فيها من الذي: مثال

إليه من الذي ال يفيض عنه، أو الذي يفيض منه أكثر فهو أفعل  إن الذي يفيض منه أمر ما فهو أوىل بأن ينسب
 كذلك ما إذا زيد على شيء. والذي هو أكثر حبال ما قبوال وتصرفا فيه، فهو أوىل به. به لذلك اآلثر، فهو أوىل

كالبياض الذي هو أقل  جعل اجلملة أكثر حبال ما يف زيادة شيء، أو كانت زيادته على ما هو أقل خمالطة للضد،
 .سوادية اجلسم، فهو باحلال أوىل، وفيها أكثر

واملواضع الكلية،  . تنفع يف اجلزئيات، وإن كان للمواضع اجلزئية خصوصية حبث- كما علمت - الكلية  واملواضع
مواضع املتقابالت والنظائر والتصاريف، فإا  ركة املذكورة يف باب اإلثبات واإلبطال املطلقني، مثلهي مثل املشت
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 .الشهرة أعرفها كلها، وأقرا من

إن كان كل لذة خريا، فكل أذى : قولنا وكذلك تلك املواضع نافعة يف أن تستعمل يف املطالب اجلزئية؛ فإنه كما أن
وكذلك يف سائر األمثلة مما . كانت لذة ما خريا، فأذى ما شر إن:  مشهورا قولناشر، فهو مشهور، فكذلك سيكون

 .وكذلك مواضع األوىل واألحرى .جيب أن تعرفه بنفسك

أنه إذا كان كل : مثاله من باب األوىل. اإلبطال فال ينتفع به لكن إمنا ينتفع بأخذ مقدم جزئي يف اإلثبات؛ فأما يف
علم  وال لذة خبري، مل يلزم أن يكون وال: اللذة، ولذة ما خري، فعلم ما خري؛ فإن قلنامن  علم أوىل بأن يكون خريا

األمر من باب التساوي فيصلح  وأما إذا كان. فليس لذة خريا: لكن ليس علم خريا، أنتجت: وأما إن قلنا. خبري
 .لإلثبات واإلبطال اجلزئي

وما بعد هذه فمكررات بعضها مما .  األوىل واألحرىعلى مثال اجلزئي هو من باب وحكم املوضع اجلاهل الكلى
 .علم القياس، وبعضها مما يعلم يف املواضع املذورة يعلم يف

  متت املقالة الثانية

 املقالة الثالثة

  وهي أربعة فصول

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 يف املواضع اجلنسية

 بعد أن يصبح وجود ما فرض فيه جنسا؛ على أن يتم حدا وألن النظر يف اجلنس قبل النظر يف احلد، إذ احلد إمنا
 واإلبطال املطلق، مث إذا نظروا يف احلدود كفاهم التمييز واملساواة، فلذلك تقل اجلدليني أكثر عنايتهم باإلثبات

االسم وال يتعدون يف  وذلك ألن قانوم اإلثبات واإلبطال؛ وحيوجون إىل التحديد لتفهيم. فطنتهم ألمر اجلنس
. حقيقي، فيقصرون على ما هو تفهيم االسم مر إىل ذلك إىل أن يعرفوا ما هو حد حقيقي، وما هو غريأكثر األ

ضبط منهم مشهورات الصنائع العلمية أن يكون قد أحس مبا هو  لكنه ال يبعد أن يكون من. وينعكس بالتساوي
 .يف باب اجلنس والفصلأن احلد مؤلف من جنس وفصل، فيكون له أن يتكل  من: املشهور عند املنطقيني

 .بالتعريف املواضع املذكورة يف باب اجلنس علمية، فإن جرى فيها مشهور صرف، خصصناه واعلم أن أكثر

 واملتسلم أن -للموضوع يف طبيعته  فمن املواضع أن ينظر يف األمور اانسية للموصوف، أي األمور املشاركة
فغن وجد ما ليس حيمل عليه املفروض . املفروض أنه جنس ول هل شيء منها ال حيمل عليه احملم-جنسها واحد 

إن قيل إن اخلري : وهذا املوضع لإلبطال فقط، ومثاله. يوجد، مل يلزمه منه شيء جنسا ما وضع جنسا جبنس، وإن مل
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 أو خريا، مل نعلم أنه جين إن اخلري ليس جنسا للذة، فإن وجدنا كل لذة: اللذة، فوجدنا لذة ليست خبري، قلنا جنس
هو حممول من طريق ما هو، فإن مل يكن فليس  هل: وأن ننظر. ليس، فإن كل جنس عام، لكن ليس كل عام جنسا

ما هو ال يف جواب ما هو مل جيب أن يكون جنسا؛ على ما قد  وأما إن كان، فكان محال هو من طريق. جبنس
  مل يكن- ولكن ال من جهة الشركة فقط  وإن يف جواب ما هو،-يف املشهور جنس  لكنه ال يبعد أن يوجد. علمت

 .جنسا

يف أنه ليس كل مقوال يف طريق ما  وخيالف املوضع األول. وأيضا هل يطابقه حتديد العرض، فغن طابقه فليس جبنس
 .اخلاصة هو، فهو يطابقه حد العرض، بل رمبا طابقه حد

   
أو بعكس  لذات مثال، واجلنس من اجلوهر،اختلفت املقولة للجنس والنوع، فكان النوع من الكيف با وأيضا إن

والثلج . فإن البياض كيفية ومثال هذا البياض والثلج،. وهذا يصلح لإلبطال فقط. ذلك، فليس ما فرضنا جنسا
وإمنا جعل العلم يف هذا املوضع مضافا أي . مضاف وأيضاً العلم واجلميل، فغن العلم مضاف، واجلميل غري. جوهر

وقد علمت أن دخوله يف مقولة املضاف عند التحقيق هو . على جهة املشهور ف بالذات، هوداخال يف مقولة املضا
 .وهذا حق .ومع ذلك، فإن الشيء الذي يلزم جنسه اإلضافة، يلزم نوعه اإلضافة، وال خيتلفان فيه على طريق آخر

. ضاً لإلبطال فقطوهذا أي .وأيضا إن حمل على ما وضع جنسا حد ما وضع نوعا، فليس ما وضع جنسا جبنس

اجلنس موجودا أو واحد يف نفسه ال حمالة، فكانت  لو أن إنسانا جعل للموجود وللواحد جنسا، كان ذلك: ومثاله
 .وهذا حمال حقيقة النوع تقال على حقيقة اجلنس،

فليس املوضوع جنسا جبنس؛ مثل  وأيضاً فإن النوع إذا كان يصدق على ما ليس يصدق عليه املوضوع جنسا،
 .وهذا كاملكرر. عليه ملظنون، فإنه يصدق على املعدوم، واملوجود ال يصدقا

كمن جيعل احلركة . اجلنس، فليس املفروض جنسا جبنس وأيضاً، فإن كان املوضوع جنسا ال يشارك شيئا من أنواع
  كانت األنواعوهذا إمنا يكون إذا. نقلة، وال استحالة، وال منوا، وال غري ذلك جنسا للذة، مث ال توجد اللذة

 .أحدمها حمصورة، مث مل يكن النوع املدعى دخوله حتت اجلنس ألحدمها، وال داخال يف

يقال على أكثر مما يقال عليه  وموضع آخر، هو مكرر بالقوة وإن مل يكن بالفعل، وهو أن يكون املوضوع نوعا
هذا املوضع يف الظاهر كأنه يف القوة ما قيل و. عليه املعلوم املوضوع جنسا؛ كاملظنون، فإنه يقال على أكثر مما يقال

 .حيمل على ما ال حيمل عليه اجلنس، فليس املفروض جنسا جبنس قبل من أنه إن كان النوع

البتة، بل  محله على أكثر مما حيمل عليه، قد يقتضي اعتبارا آخر، وهو أال يلتفت إىل املشاركة إن كان: لكن قولنا
فألا أكثر . موضوعات تلك  فتوضع املوضوعات القريبة هلذه أكثر عددا منجيمع لكل واحد منها موضوعاته،

 .موضوعاته، فيكون ما وضع جنسا غري جنس عددا من جهة أن ذلك يشارك البتة أو ال يشارك البتة هذا يف

ا جبنس؛ كمن جيعل املوجود جنس. العموم للجنس، فليس ما فرض جنسا وأيضا، إن كان املفروض نوعا مساويا يف
 مث يوجد كل ما يقال له موجود يقال واحد، وبالعكس، فال يكون أحدمها جنسا واآلخر للواحد، أو بالعكس؛

يؤخذ أخذا، ونقتصر على  وأما كيفية هذا التساوي يف الواحد واملوجود، فال جيب أن نشتغل به اآلن، بل. نوعا
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 .العالية وأما بيان احلقيقة، ففي العلوم. وجه كونه مثاال

وإمنا يكونان متالزمني، إذا فُهم . مترادفان ك إن جعل العلة واألول أحدمها جنسا لآلخر، فإما متالزمان أووكذل
عكس، وفهم من األول أنه موجود ليس عن وجود الثاين، من غري  من العلة موجود عنه وجود الثاين، من غري

 .بني اعتبار الصاعد والنازلمتالزمني، فإن بني االعتبارين فرق ما  واألمران وإن كانا. عكس

جلميعها، فليس  يف األمور اليت ال ختتلف يف النوع، بل ختتلف يف األعراض، وإن كان جنسا ليس جنسا وأيضاً، ننظر
فإن اخلطوط الغري املنقسمة إن كانت  هو جبنس؛ مثاله من جعل غري املنقسم جنسا خلطوط مستقيمة غري منقسمة؛

-  كما علمت-قسمة موجودة، فال ختتلف هي واملن وإذ ليس ما ال ينقسم جنسا . بالنوع واملاهية، بل باألعراض 
 .املنقسمة، فليس جنسا لغري املنقسمة أيضاً للخطوط املستقيمة

لكنه رمبا جوز ذلك يف املشهور، . أحدمها حتت اآلخر، فليس اجلنس جنسا وأيضاً إن كان للنوع جنس آخر ليس
املثال  ني ليس أحدمها حتت اآلخر؛ مثل أن الفهم علم وفضيلة؛ أو ال يكون هذاقد يقع يف جنس ألن نوعا واحدا

يكون املظنون ما ذكرنا يف  فعسى أن يكون كثري من الناس ال يقبلون أن الفهم علم، بل عسى أن. مشهورا جدا
 أن يتعدى جنس ليس أحدمها حتت اآلخر، فيجب :لكنه إن زيد فقيل. الفن الثاين من حال األجناس املتداخلة

العايل؛ فإن مل يكن حمموال على مجيع النوع أو مل يكن من طريق ما هو،  املوضوع أنه جنس إىل جنسه القريب أو
 .جنسا جبنس فليس املوضوع

   
وأما املُثبت، فإن  .فإنه جيب أن ننظر هل حد النوع حيمل على اجلنس األعلى؛ فإن محل، فليس اجلنس جنسا وأيضاً،

بين أن املوضوع جنس موجود للشيء، كان  العايل أو األعلى حممول من طريق ما هو بالشركة، مثبين ان اجلنس 
 .حيمل من طريق ما هو، والوسط حيمل ال من طريق ما هو فإنه ال ميكن أن يكون العايل. مثبتا ألنه جنس

إن اجلنس رمبا محل على : وذلك ألن لقائل أن يقول. املوضع علمي، أو ليس بعلمي وهاهنا موضوع حبث يف أن هذا
النوع الذي هو  مث عرض أحدمها لآلخر، فكان اجلنس األعلى مقوال على النوع من طريق ما هو، ومل يكن نوعني،

الكمية حتمل على املنفصل وعلى املتصل؛ مث  أن: مثاله. جنس أقرب حمموال على ذلك النوع األنزل من طريق ما هو
وال جيب من ذلك أن يكون املنفصل جنسا للمتصل بسبب أن . املتصل رض لهالعدد قد حيمل على املتصل، إذ يع

إن هذا النوع األخري كاملتصل إما أن يكون مأخوذا على أنه : فنقول. طريق ما هو جنسه جنس له، ومقول من
 يقال يقابله ال فإن أخذ على أنه متصل لذاته، فاملنفصل الذي. لذاته، أو على أنه شيء عارض له االتصال متصل

عليه وعلى املنفصل لذاته الذي هو العدد  فالكم ال يقال. على جزئياته، وإن كان معناه أنه شيء يعرض له االتصال
 .االتصال قول ما يعرض للشيء، وال يقال على الشيء قوال جنسيا قوال جنسيا، بل الكم يقال على العارض له

أن  ا فرض نوعا أخريا حتت الكم قوال بالتواطؤ، فضال عنلذاته، وهو العدد، ال يقال على م وأيضا فإن املنفصل
اآلخر االسم، فال يقال إن  وكيف يقال، وكل نوع منهما ليس اآلخر؟ بل قد يشتق ألحدمها من. يقال ال بالعرض

 .منفصل بعدد وانفصال املقدار عدد، أو انفصال، أو منفصل لذاته، بل حمدود، أو

وكذلك املنفصل، إن مل يعن به . عرض له نوع الكمية شيئا هو مأخوذا على أنهمث املعدود ليس هو نوع الكمية بل 
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املقدار، بل عىن به شيء قرن به االنفصال، حىت كان معناه أنه شيء ذو انفصال، مل  نفس العدد الذي ال يقال على
فهذه األعراض ال . ةاملقول نوعا أيضاً من الكم، على ما علمت ان الشيء مقرون به طبيعة املقولة، ليست من يكن

 .تبطل شهرة املوضع، بل ال تبطل حقيقته

جواب ما  أن املثبت إذا بني أن األعلى مقول يف جواب ما هو، فاألسفل الذي هو دونه مقول يف: به وأما ما حكمنا
األعم مقوال يف جواب ما هو  هو، فذلك حكم مشهور وليس حبقيقي واجب؛ وإن كان مشهورا فإنه جيوز أن يكون

وقد أخذ مع أحد الفصلني فسمى باسم، فتكون  الشركة، مث يكون لألخص من احملمولني فصالن متساويان له،ب
. أخص تشترك يف شيء مبتور ليس بكمال لطبيعة اجلنس، بل ليس جبنس حينئذ مجيع املشتركات يف املاهية اليت هي

 .ؤخذ على املشهوريف هذا الكتاب كل هذه املضايقة، بل جيب أن ت لكن ال جيب أن يضايق

 ما وضع جنسا حيمل على ما حتت املوضوع نوعا من طريق ما هو فليس املوضوع جنسا جبنس وموضع آخر إن كان

من طريق ما هو، وجب أن  وأما املثبت، فإنه إذا بني انه أعم وحيمالن معا على ما حتت املوضوع. للموضوع نوعا
 .املائت فصل يقسم احليوان ن والفرس، مثيكون األعم جنسا؛ كمن جعل املائت جنسا لإلنسا

يف هذا الكتاب جنسا، عرض من الشك ما تقدم ذكره  ولقائل أن يقول إنكم إن ضايقتم، فلم جتعلوا فصل اجلنس
 .تضايقوا يف أن يؤخذ املائت جنسا وإن كان فصل جنس قبل هذا املوضع؛ وإن مل تضايقوا، فال

   
حتديد املقول يف  فصل إذا شعر يف املشهور بفصيلته ال من جهة ما قلناه منأما أوال فغن الشيء الذي هو  :فنقول

على اجلمهور بأنه فصل، حكم حينئذ  جواب ما هو، بل من جهة مصادفة الشيء منقسما بشيء آخر قسمة ال ختفى
وإذا مل أي شيء هو، وأنه ال حيل يف املشهور حمل اجلنس  بأن الشيء يكون غري جنس، وأنه ليس مقوال يف جواب

واجلهة األخرى خفية، فيكون احلمل من طريق ما هو فيما حيمل من طريق ما هو  يكن شعور من هذه اجلهة،
هو، ليس  إثبات أن ذلك الشيء جنس، ألن التفريق بني احلمل من طريق ما هو، واحلمل يف جواب ما كالكايف يف

األقل من اجلدليني فكيف الشروط اخلفية  وإمنا يفطن لهبل الكالم يف اجلنس جيل على املشهور، . مما يفهم يف املشهور
بل املشهور هو أن اجلنس هو املقول يف طريق ما هو الذي . املشهور يف أمر اجلنس اليت ال يشعر ا أيضاً يف غري

 سبيل قسمة الفصل املقول يف طريق ما هو، هو ما كان ليس البتة مقوال يف جواب أي شيء ليس قامسا بذاته على

 .بأحدمها فهاهنا جيب أن يوجد كاملخصوص. ، وإن كان املقول يف طريق ما هو أعم من األمرينهو

  الفصل الثاين

  يف مثل ذلك" ب"فصل 

جعل العدد جنسا للفردية، والفردية فصل من باب  وأيضاً جيب أن ننظر هل من جعل اجلنس جنسا للفصل كمن
ىن شيء ذي فردية، فإن ذلك أيضاً فصل مقسم للعدد، والعدد الذي هو مبع الفردية بسيط، أو جعله جنسا للفرد

ملا كان  أنواعه، إذ لو كان نوعا لكان إما نوعا متوسطا، وإما نوعا أخريا؛ ولو كان نوعا أخريا ليس هو بنوع من



 681                    ابن سينا- املنطق

وقد علمت يف مواضع . ما هو يقال على ثالثة ومخسة؛ ولو كان نوعا متوسطا لكان مقوال على ما حتته يف جواب
 .آخر أنه ليس كذلك

وال الفرد الذي مبعىن العدد املأخوذ مع . حقيقي ذايت، بل هو فصل على املشهور وهو أيضاً يف احلقيقة ليس بفصل
حتت من طريق  أيضاً بنوع، بل صنف؛ ولو كان نوعا لكانت الفردية فصال، ولكان حيمل هذا الفرد على ما الفردية
 .ما هو

عدد هو عدد ذو : فردية، وإال كنت كأنك قلت  فليس معىن الفرد فيه أنه عدد ذوعدد فرد،: واعلم أنك إذا قلت
حيوان هو حيوان ناطق؛ بل معناه أنه شيء ذو فردية، أي شيء : قلت حيوان إنسان، لكنت: فردية، كما لو قلت
كيفية ال  شيء ذوعدد فرد، فمعناه أنه عدد ذو فردية، أي : فإذا قلت. معها العدد مبتساويني ذو كيفية ال ينقسم

ليس على سبيل أنه حممول، بل على  ينقسم معها العدد مبتساويني، فيكون العدد الثاين املأخوذ يف بيان حد الفرد
ذي الفردية الذي هو الفرد والعدد جزء حد الفردية  سبيل أنه جزء حد جلزء حد؛ فغن الفردية جزء حد الشيء

 على الشيء ذي الفردية يف ذاته، بل يعلم من خارج أن هذا الشيء إال حيمل أيضاً الذي ال حيمل عليه يف ذاته، وال
قلت به يف  فال تكون قد قلت مرتني للشيء إنه عدد، كما يلزمك أن تكون. وعلى ما علمت فيما سلف عددا،

ا والعدد الفرد؛ وليس شيء منه فهاهنا فردية، وهو كالفصل البسيط، وفرد هو كالفصل املنطقي،. املثال األول
 .بنوع من العدد

أما أوال، فذلك ال يعاند : فنقول. فصول اجلواهر جواهر، فهي أنواع اجلواهر إنكم قد قلتم إن: لكن لقائل أن يقول
املنطقي يف اجلواهر ليس نوعا  وقد علمت أن الفصل. املشهور، وأما ثانيا فكان الغرض يف هذا هو الفصل املنطقي به

وأما الفصل البسيط، فال مينع أن يكون نوعا؛ لكن . النوع مل على ما حيمل عليهللجواهر بأمت بيان، وإن كان حي
 والفصل املنطقي لو كان يقبل يف جوهره حد. وإمنا الغرض هاهنا يف الفصل املنطقي .هذا فوق أن حييط به املشهور

كون شخصا فيتميز ي اجلنس، لكان يكون نوعا حيتاج أن يتميز عما يشاركه يف ذاته بفصل، وال فصال؛ أو كان
 .باألعراض

وأما املشهور . النوع، وعلمت املذهب احلقيقي يف ذلك وهذه أشياء قد حتققها، وعلمت أن الفصل مباذا خيالف
 .مضبوط فليكن عندك أنه خمتلف غري

   
اتصال ما، وإن  إن االلتقاء: ننظر هل عرض أن جعل ما هو نوع جنسا، وما هو جنس نوعا، مثل من قال وأيضاً

أي توجد وال بعد بينهما، فتكون تارة  االختالط مزاج ما؛ فإن االلتقاء أعم من االتصال، فإن املقادير تلتقي،
فيكون حدامها ليس واحدا بل معا، كما يكون للماء والدهن،  مشتركة يف حد واحد فتصل، وتارة متباينة احلدين،

 ال على االتصال، فال تعرض فيه الشبهة، بل إمنا يقالوهذا االلتقاء أي املماسة، ال يق .وخيص هذا باسم املماسة

أخص من االلتقاء، فكيف  عليه ما قيل باملعىن األول، فهناك يشكل؛ فإذا كان كذلك استحال أن يكون االتصال إال
يدل على جتاوز أجسام كثرية فائتة عن احلس،  يكون جنسا له؟ وكذلك االختالط أعم من االمتزاج؛ إذ االختالط

يوجد منه ماال يفعل بعضه يف بعض كدقيق احلنطة والشعري، وباجلملة اليابسة؛  مث. م من جتاوز الفائتة عن احلسأو أع
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وهذا خيص باسم  .ما يفعل بعضه يف بعض، كاملاء واخلمر، والسكر واخلل، حىت جتتمع هلا كيفية واحدة ويوجد منه
للحركة يف املكان، وهي أخص يف لغة  لة جنسااملزاج؛ فكيف يكون املزاج جنسا لالختالط؟ وكمن جعل النق

 .ما يكون قسرا، أو من غري إرادة؛ وال كذلك احلركة اليونانيني؛ فإن النقلة يف تلك اللغة واقعة على

 للفصل فقد غلط، ألن الفصل إذا مل يكن أكثر وأعم فال أقل من أن يكون وأيضاً إن جعل ما هو نوع جنسا

 .مساويا

مل يكن مثال أعم، بل اختلف، فشارك   يف الفصل، فهو أبعد غلطا؛ فإن اجلنس دائما أعم، فإنوأيضاً إن وضع اجلنس
والعدد فإن طبيعة الفصل ال تكون مقومة للجنس البتة، بل عارضة  .يف شيء، وباين يف شيء، كاملنقسم مبتساويني

 .تباينه على ما علمت لطبيعته، وإن كانت

 .للمزاج، والتغري فصال مقوما للنقلة االختالط فصال مقوماوكذلك إن جعل اجلنس فصال، كمن جعل 

املقسمة حتمل على املوضوع نوعا فليس املوضوع جنسا جبنس؛  وأيضاً، إن كان شيء من فصول اجلنس أو خواصه
 وليست النفس بفرد وال زوج، بل كيف يكون - على ما يقال - يكون جنسا هلا  فإن العدد كيف: مثل النفس

داخلة حتت مقولة  عليها؟ وأيضاً إن كانت طبيعة النوع ترفع طبيعة اجلنس، كمن جيعل احلقيقة اإلهلية العدد حمموال
والعدد جنس، لكنه إذا أخذ . رفعت، رفع العدد أصال من املقوالت، ويعاند هذا بطبيعة االثنينية والثالثية، فإا إذا

واحلال يف .  ماهيته، سلم هذا املوضع، وإال فلم يسلمعدد آخر البتة عددا يف الرفع ال رفع الوجود، بل رفع كون
 .ما علمت ذلك على

وكذلك إن . وال فصل؛ وهذا ظاهر وأيضاً، إن كان اجلنس والفصل قد يزوالن، ويبقى ما وضع نوعا، فليسا جبنس
 .كان ضد الفصل أو اجلنس يقال على النوع

. جبنس مما وضع جنسا البتة، فليس املوضوع جنساكان النوع قد حيمل عليه شيء ال حيمل على شيء  وأيضاً إن

 .كذلك أن النفس حيمل عليها اإلدراك واحلس واحلياة، وال شيء من األعداد: مثاله

 .جبنس وأيضاً، إن كان املوضوع جنسا مما ليس حيمل بتواطؤ بل باشتقاق، فليس

 .جبنس فليسوأيضاً، إن مل ميكن أن يكون للموضوع جنسا نوع آخر غري املوضوع نوعا، 

ال بالتواطؤ، قول اإلنفاق، على حال  وأيضاً، إن كان إمنا يقال عليه وعلى غريه مما يظن نوعا معه باشتراك االسم
 .جبنس النغمتني وعلى حال الصديقني، فليس

فالضد ليس حيمل عليه  وهاهنا مواضع من جهة األضداد، وهو أنه هل إن كان للنوع ضد وليس جلنسه ضد،
 .لإلثبات ه إن مل حيمل عليه فليس جبنس؛ وهذا يصلحاجلنس؛ فإن

وهذا . اجلنس جنسا، وإن كان، كان وأيضاً، إن كان للجنس ضد، فهل ضد النوع يف؛ فإنه إن مل يكن فيه، مل يكن
 .جنسه يرجع إىل األصول املتقدمة أنه إن كان كذا، فضده ضد

جنسا عاليا، وال جنس فوقه،   يكون النوع إالوأيضاً، إن كان ضد النوع ليس له جنس،بل هو جنس عال، فال
 .هذا وقد علمت فيما سلف أنه كيف ينبغي أن تعلم. كاخلري والشر
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أحدمها  كان للجنس ضد، وللنوع ضد، فيجب يف املشهور أن يكون الضد جنس ضده؛ فإن كان بني وأيضاً إن
: إذا أيد مبثال، مثل أنه جبنس، وخصوصاوضده متوسط، وليس بني الثاين وضده متوسط، فسيقبل أن اجلنس ليس 

فإن املتوسط إذا كان بني . متوسط، وبالعكس، وإال فال ملا كان بني الفضيلة والرذيلة متوسط، فبني العفة والفجور
. يف جنس ال ميكن، وال يكون أحد الطرفني أوىل من اآلخر يف أن يكون جنسا له النوعني، فيجب ال حمالة أن يقع

ال  يكون يف جنسني ضدين فيجب أن يكون يف جنس آخر؛ وإذا كان يف جنس آخر، فذلك اجلنسأن  وليس جيوز
 .حمالة مناسبا للطرفني مناسبة هذا النوع للطرفني

 بني اجلنسني أن يكون عاما، ويقع على كل شيء يكون هو ال حمالة متوسط النسبة بني وأيضاً، فإنه البد للمتوسط

واحد ال غري، وأن املتوسط  شهور؛ فإن احلق أن األضداد بالذات إمنا تقع يف جنسوهذا املوضع أيضاً م. النوعني
 .وقد عرفت شيئا من هذا فيما سلف. معها

مبعىن  كان املتوسط بني أحد الضدين متوسطا حقيقيا وجوديا، وكان املتوسط بني اآلخرين متوسطا إن: وموضع آخر
ألنه جيب أن يكون املتوسط   األمر على قياس واحد؛ وذلكبل جيب أن يكون. رفع الطرفني، فليس اجلنس جبنس

عليه متوسط وجودي، وكذلك يف جانب  الوجودي حيمل على متوسط وجودي، واملتوسط الوجودي حيمل
 .وهذا أيضاً مشهور. العدمي

 سبني النوعني الضدين اللذين يف جنس واحد متوسط، وليس يقع يف ذلك اجلنس، فليس اجلن وأيضاً، فإذا كان
بني العفة والفجور يف غري  أما يف املشهور فإن املتوسط. وهذا قد يعاند يف املشهور، وال عناد له يف احلق. جبنس

وأما احلق، فيوجب أن يكون املتوسط . يف هذا جنسهما، إذ هو يف الفضيلة، ومها يف الرذيلة؛ وقد عرفت ما
 .آخر والطرفان يف جنس واحد؛ وبيانه يف علم

أيضاً يف املشهور؛ فإنه ال  وهذا. نه إن كان للجنس ضد، وليس للنوع ضد، فليس اجلنس جبنسأ: وموضع آخر
املشهور؛ فغن الصحة تضاد املرض، ومرض ما كاستدارة  ويعاند هذا أيضاً يف. توجد لألجناس أضداد حقيقية البتة

ل مرض جزئي مقابل جزئي، ورمبا املرض ليس ضدا للصحة، بل عدما مقابال؛ ولك املعدة ال ضد له؛ لكن يف احلقيقة
 .اسم مل يكن له

إن كانت العدالة نوعا من : مثاله. وإبطاله وأما املواضع املشتركة املذكورة، فقد ينتفع ا أيضاً يف أمر إثبات اجلنس
 .العلم، فالعادل نوع من العامل

 .وبالعكس، وإال فال من العلم،إن كان ما على جهة العدالة نوعا ملا على جهة العلم، فالعدالة نوع  وأيضاً،

عند اخلريية أو املنفعة كحال اللذيذ عند اخلري أو  إن حال اللذة: وكذلك يف حال النسبة مع االشتقاق، كما يقال
 أن حال احليوان من اإلنسان كحال: مثاله. االشتقاق، كان بعيدا من احلق والشهرة النافع؛ فإن مل تكن النسبة مع

لألشخاص، إال أن يقال   لكن احليوان جنس لإلنسان، فال جيب أن يكون اإلنسان جنسااإلنسان من األشخاص،
من األشخاص يف أنه جنسها؛ فإن سلم هذا،  عن حال احليوان من اإلنسان يف أنه جنسه، كحال اإلنسان: ويسلم

حيتاج إىل اإلثبات، كما اللزوم، إال إذا علم أن كل واحد منهما جنس، فال  وأما يف طريق احلق، فال يعلم هذا. لزم
 .النسبة ملقدارين إىل مقدارين يف مقداريتهما إال بعد أن يكونا مقدارين ال تعلم
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هو نوع أن  حال الكون والفساد مع االشتقاق؛ مثل أنه إن كان أن يتعلم هو نوع أن يتذكر، فأن يعلم وكذلك يف
 .وغري ذلك؛ وهي لإلثبات ك يف الفواعلوكذل. وإن فسد احنل هو نوع إن فسد، فينحل نوع أن يفسد. يذكر

   
إن كان العدم  املواضع من األعدام، فإنه ال جيوز أن يكون العدم مع امللكة يف جنس واحد؛ وذلك ألنه ولتمتحن

كان فصال وجوديا فهو ضد ال عدم، وإن  جزء حده اجلنس الذي املعىن الوجودي فيه، مث له زيادة معىن فصلي، فإن
اجلنس بشرط ال زيادة أي فصل شئت بعينه من فصول أنواع  فذلك أن تكون طبيعته طبيعةكان فصال عدميا 

فإنه ليس عدم البياض لونا عادما لصفة البياض، . زيادة شيء آخر هو عدم النوع اجلنس، وطبيعة اجلنس بشرط ال
وخلفه لون ليس  ب البياضعادم صفة أيضاً، أمر مقابل، موجود الذات، واقف بإزاء البياض؛ فإنه إذا ذه فإن لونا

خيلف شيء آخر البتة، ومل حيصل هناك إال  بياضا ال يكون اخلالف عدما، بل إمنا يكون عدما إذا ذهب البياض ومل
امللكة يف جنس واحد، بل األعدام إما أن ال يكون هلا أجناس، أو  مادة وفقدان البياض فإذن العدم ال يكون مع

 يكون ما يقوم منها مقام األجناس أعدام األجناس، وتكون أجناسها غري نبل األوىل أ تكون أجناسها أحرى،

أمرين كنوعني له، وكان  فإن البصر لو كان مثال مشتمال على. حقيقية من معىن اجلنسية، على ما علمت يف موضعه
نس هلما، ويقال عليهما كليهما، وكان كاجل لكل واحد منهما عدم يقابله، كان عدم حس ما يعم ذينك العدمني،

يكون عادم البصر عادم احلس مطلقا، فيكون إذن العدم إما أن ال  وإن مل يكن عدم احلس املطلق جنسا هلما حىت
 .يكون جنسه اجلنس الذي فيه امللكة يكون له جنس، أوال

أخري وجنس للملكة مشار إليه بل من حيث هو قريب، كأن  انه إمنا قيل لألخري ال من حيث هو: وقد ظن قوم
 وقد علم يف هذا ما علم، أو يشبه أن يكون كان هذا مشهورا بينهم، فأخذ. وامللكة ملقولة تكون مشتركة للعدما

فإذن جيب أن يأخذ هذا . واحدة األخري على انه القريب من جهة أن املشهور كان جيعل العدم مثال وامللكة يف مقولة
 .على حكم املشهور أيضاً

 إن: مثاله. بل، وليس عدم النوع فيه، فليس النوع فيه؛ وإن كان فيه، فالنوع فيهمقا وأيضاً، إن كان للجنس عدم

احلق فهو على ما  كان العمى حتت عدم احلس، فالبصر حتت احلس وجيب أن تعلم أن هذا هو على املشهور؛ وأما
 .قلنا

نسان حتت احليوان، فيجب أن املقابل، فإنه ليس إذا كان لإل وأما النقيضان، فليس جيب أن يوضع املقابل منهما حتت
 حيوان؛ وال أيضاً جيب أن يكون الال إنسان حتت احليوان، بل ال حيوان حتت ال إنسان، يكون الال إنسان حتت ال

ال حتت ال حس مطلقا؛  كما هناك العمى حتت ال حس ما،. أوال إنسان حتت ال حيوان ما؛ وال حتت ال حيوان البتة
كان ال حيوان حتت ال إنسان، أو كان الال  م البصر فهو عادم احلس مطلقا، وإنفإنه ليس إذا كان الشيء عاد

على انه ليس جيب أن تطلق أن السلوب هلا . اإلنسان حتت احليوان إنسان مطلقا حتت أنه ال حيوان ما، فبني أن
 .تتذكر ما قد قلنا مرارا أجناس حقيقية، بل

املتقابالت ليس نعين به نفس القضية فقط، بل والتقابل  قيض يفوهو أن الن: وجيب أن تأخذ من هذا البحث فائدة
مواضع تقابل اإلضافة، فمن ذلك أنه إن كان النوع مضاف الذات، أو الزما له  وأما. بنعم وال، وهو البسيط
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جزئيات  ومنع هذا االنعكاس إمنا هو يف املشهور؛ كما علمت من حال. فكذلك اجلنس؛ وال ينعكس باإلضافة،
تلزمه اإلضافة، فإذا ختصصت نوعا  وقد يعاند احلكم الول بأن الكيفية جنس للعلم، وال.  وما قيل فيهاالعلم،

تلحق ا اإلضافة بنحو من أحناء النسبة، فهي غري اإلضافة  والكيفية نفسها، وإن كان قد. لزمته. فكانت علما
أما أنت من حيث تطلب احلق، . لحقه إضافةما تلحقه إضافة، واجلسم وهو جنس ال ت الالزمة، بل الرأس وهو نوع

 .بين لك صواب احلكم فيه يف الفن الثاين فقد
   

بذلك الشيء،  إن كان النوع مضايفا لشيء؛ مث مل تكن اإلضافة اجلنسية اليت للمفروض جنسا له متعلقا وأيضاً،
 مث فرض كثري األضعاف جنسا النصف، مثل أنه إن كان الضعف يقال بالقياس إىل. فليس املفروض جنسا له جبنس

وهذا املوضع يقبل مع املثال، ويشتهر، ويعاند من طريق  .للضعف ومل يتعلق بالنصف، فليس كثري األضعاف جنسا
وليس جيب أن يكون بالقياس إىل النصف؛ ولكن يكون بالقياس إىل جنس مضايف  احلق بان الزائد جنس الضعف،

واملبصر  نصف؛ بل الوىل أن جيعل اجلنس ومضافه كاحلس واحملسوس،الناقص، فغن الناقص جنس ال النوع، وهو
بالقياس إىل شيء واحد، فغن العلم  ويعاند من قبيل الشهرة بأنه ليس جيب أن يكون اجلنس وما فوقه يقال. والبصر

 - أن يكون العلم على أنه ال مينع احلق. تقال بالقياس إىل العامل نوع من امللكة، ويقال بالقياس إىل العلوم، وامللكة

فكأنك .  يعرض له أن يكون مضافا إىل النفس، مثل ما يعرض إىل امللكة-من امللكة  من حيث هو علم وأخص
 .هذا أيضاً يف موضع آخر علمت

بلفظ زائد على اللفظ املوضوع له من األلفاظ  وموضع آخر ال مدخل له يف العلوم، وهو أن يكون اجلنس يقال
، أو بغري لفظ زائد على اللفظ املوضوع له يلحق به من "إىل"أو " ب" أو" على"أو " من: "الروابط والواصل، مثل

وأحدمها حتت  ويعاند هذا املوضع باملخالف إذ يقال لكذا، والغري يقال على غري كذا،. خيالفه النوع هذه األلفاظ مث
 .اآلخر

أن اإلضافة للملكة ليست على حنو إضافة العلم احلق  على أن. وأيضاً، فغن العلم يقال لكذا، وامللكة تقال لكذا
 من حيث هو علم ال من حيث -العلم نوعا من امللكة وأجرى جمراه، كان أيضاً العلم  اليت حنو املعلوم، بل إذا أخذ

- فغن كونه علما للشيء، بسبب كونه ملكة له ويذهب مذهبه.  علما للعامل- ملكة فقط  هو وكذلك يعاند أن  
 . ضعف الشيء- وهو كالنوع حتته -ء، والضعف الزائد على شي

. تتعلق به إضافتان األمور اليت تلزمها اإلضافة، منها ما وجوده ليس إال فيما له إليه اإلضافة، ومنها ما واعلم أن

العلم بشيء خارج، هيئة مضافة إىل العامل وإىل  فإن. إحدامها هي إىل أمر ليس هو فيه، واألخرى إىل أمر ليس هو فيه
 ومنها ما ميكن له كال. ميكن أن يفارقه، وبالقياس إىل اآلخر ال ميكن أن يواصله املعلوم اخلارج، وهو يف أحدمها ال

األمور يستحيل فيها أن يكون  وبعض. فإنه جيوز أن يكون بالعامل أيضاً إذا علمت النفس ذاا: األمرين، مثل العلم
 .ممتنع أن يكون عارضا يف النصف ضعف، فإنهاملضاف موجودا يف املضاف إليه البتة، مثل ال

اجلنس مما إضافته إىل ما هو فيه، والنوع ليس كذلك، أو  وقد ينبعث من معرفة هذا موضع، من ذلك أن يكون
 بقاء العلم، والبقاء بقاء للباقي وفيه،والذكر ليس هو للعلم وبالقياس إليه، بل هو إن الذكر: كمن قال. بالعكس



 686                    ابن سينا- املنطق

الذكر بقاء العلم؛ فيؤخذ  وهذا املوضع يصلح لإلثبات واإلبطال املطلقني، بان ننظر هل. و للنفسللمتذكر املاضي أ
 .للعلم ا العلم باق بقاء العلم صفة للعلم ا العلم ا باق؛ وليس الذكر صفة

  الفصل الثالث

  يف مثل ذلك" ج"فصل 

مثل . لت جنسا للفعل أو الفعل جعل جنسا للملكةامللكة جع ومن املواضع اليت يبطل ا ما يوضع جنسا، أن تكون
 إن التذكر ملكة نفسانية،: أو يقول. جسمانية، واحلركة ال مبدأ فعل، واحلس مبدأ فعل إن احلس حركة: من يقول

 .ثبات والتذكر حبال جتدد، ال حبال. وامللكة النفسانية حبال ثبات، ال حبال جتدد وفعل

النفسانية كمن جيعل احللم نوعا من  كون القوة على املصابرة جتعل جنسا للملكةومن املواضع اانسة لذلك أن ت
فإن . العدالة قسر النفس على االمتناع من األرباح الدنيئة كظم الغيظ؛ أو جيعل الشجاعة مصابرة على اخلوف؛ أو

 فال تغتاظ، وال تغتاظ، والكانت امللكات هي اليت ال تنفعل معها النفس شيئا من ذلك،  هذه كلها تباين امللكات،إذ

 .فضيلة امللكة ختاف، وال ترغب، ال أن يعتريها ذلك مث تتكلف املصابرة عليه، فإن ذلك ضبط النفس، ال
   

وماهيته، فيجعلونه جنسا  املواضع الشبيهة بذلك أن جيدوا للشيء الزما ال ينفك عنه، لكنه خارج عن حقيقته ومن
لكن الغم ليس هو نفس الغيظ وال مقوال عليه، بل  جيعل الظن جنسا للتصديق؛له، كمن جيعل الغم جنسا للغيظ، و

للتصديق، وال مقوال على تصديق، بل حيدث أوال ظن، مث يكون تصديق،  هو أمر يتقدمه فيوجبه، وال الظن جنسا
للتصديق ملا  ساولو كان الظن جن. والظن أمر يلزم أن يتقدما األمرين اآلخرين، وليسا جبنسني له فيكون إذن الغم

الشيء ال تبقى واحدة بالعدد وخترج  فإن ذات. صح أن يبقى اعتقاد واحد، فيستحيل عن كونه ظنا بعد ما كان ظنا
 .من جنسها

: النوع، بل كان النوع يف غري ما فيه اجلنس، فليس اجلنس جنسا؛ مثل من يقول وأيضاً، إن مل يكن اجلنس فيما فيه

إن الغيظ : يقول وكذلك من. ف احليواين من قوة النفس احليوانية، واحلياء يف النطقيةخوف ما، لكن اخلو إن احلياء
إن احلس : وكذلك من قال. أو يف السياسي أمل وغم؛ فإن الغيظ يف الغضبية، واألمل يف احلس، والغم يف الشهواين

يف اإلثبات واإلبطال املطلقني، وإن وهذا املوضع وما شبهه نافع . شهوانية احليواين مشيئة ما، واملشيئة فكرية، وتلك
 .للجنس وحده مل يكن

وكونه من . جهة، فليس اجلنس جنسا أنه إن كان اجلنس ليس يقال على النوع قوال مطلقا، بل من: وموضع آخر
جزئه ال على كله، مثل العضو، فإنه يقال على جزء من اإلنسان  أحدمها أن يكون مقوال على: جهة يفهم منه معنيان

يقال  والثاين أن يكون. على كله البتة بوجه من الوجوه، فال يقال البتة لإلنسان إنه عضو  كاجلنس، وال يقالقوال
إن اإلنسان حمسوس، : يقال على كله، ولكن من جهة جزئه، سواء كان عارضا للجزء أوليا، أو كيف كان؛ مثال ما

ه عن نفسه ولكان ذلك اجلزء حمسوسا، وإن مل جسم فإن اإلنسان إمنا هو حمسوس ألجل ظاهر جسمه، حىت لو فصل
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القسم، فإنه رمبا كان ذلك املعىن ال يقال عليه لو فصل جسمه مثل  وليس هذا شرطا يف هذا. يكن جزء إنسان
 .أوردت ذلك لتفهم أنه كيف يكون تعلقه باجلزء الصحيح؛ لكن إمنا

.  ماهيته املشتركة املعرفة لذاته تعريفا مشتركاللشيء يف ذاته مطلقا، فتكون وباجلملة جيب أن يكون اجلنس جنسا

يقال على ذاته من  يقال على ذاته ال ألجل ذاته بل ألجل جزئه، فإنه إما غري حممول على ذاته، وإما أن فأما ما
من حيث له غري آخر كيف كان، فال  حيث تنسب ذاته إىل غريه، مثل أن ينسب إىل جزئه، فإن جزأه غريه، أو

إذن أن يكون  فيجب. اليت له يف ذاته ال حبسب غريه  جنسا، فغن جنسه حيمل على صريح ماهيتهيكون احملمول
 .شيء يف جزئه، وال من جهة شيء يف شيء آخر متصل به أو عارض له اجلنس حمموال على الذات، ال من جهة

 سان وهو جنسه، وليسإن اجلسم حيمل على اإلن: املوضع كأنه منتج منه، وكأن قائال قال وموضع آخر يتلو هذا

خيصه، فيكون  وهو جسمه الذي: يقال عليه من جهة مجلة املركب من جسم ونفس، بل يقال على أحد اجلزأين
: واملعلم األول قال يف جوابه. مطلقا جسمه الذي خيصه نوعا من اجلسم ويكون اجلسم جنسا جلزئه، وال يقال عليه

حيمل عليه اجلزء، فإنه ال جيوز أن حيد احليوان بأنه جسم ذو نفس،   ماإنه ال جيوز أن يؤخذ اجلزء البتة كاجلنس،وال
 .حمموال عليه اجلزء الذي هو اجلسم، فيكون الكل هو اجلزء؛ وهذا حمال وإال فيكون الكل

أن اجلسم  هذا املوضع علمي، واملثال املورد فيه حق من جهة العلمية، وليس مبشهور، فغن املشهور إن: وأقول
الفرق بني اجلم الذي هو جزء  من" الربهان"فيجب عليك أن تتذكر ما علمتك يف الفن الذي يف . نجنس لإلنسا

أحدمها ليس البتة حمموال على اإلنسان أو احليوان فإن  إنسان، واجلسم الذي هو جنس اإلنسان، وتعلم من هناك أن
وذلك  ا اقترن ا النفس، بل هو جمموعها،اجلسماين الذي هو باحلالة والطبيعة اليت ألجله احليوان ليس هو باجلزء

 .اموع جسم، ال ألنه ذلك اجلسم الذي هو اجلزء

 ذلك من هناك، وتعرف الفرق بني اجلسم الذي هو جزء 6وأطنبنا، فيجب أن تعرف وقد طولنا يف هذا الباب
الذي هو جزء  ا باجلسمواجلسم الذي هو جزء احلد، فتعرف صحة هذا املوضع وتعلم انه ليس يعين هاهن القوام،

احليوان، وما يتقوم احليوان على أما جزءان  احلد، بل اجلسم الذي هو جزء القوام، وهو أحد الشيئني اللذين يف
 .له، ومها جسم حبال ونفس

   
قوة على   نوعا من القوة عليها؛ كمن جعل السرقة- حممودا كان أو مذموما -أن جتعل الفعل : آخر وموضع

شريرا، والسرقة يصري صاحبها  تيات مبلك الغري سرا؛ وذلك ألن القوة ال يصري ا صاحبها القوىحسن االق
امللك شريرا، ومن املشهور أنه قادر على الشر، وكان  السارق شريرا، ولو كانت القوة جتعل القوى شريرا، لكان

 رة حممودة، مل ختلق عبثا، بل هي معدة حنوبل نفس القوة خمتا. انه قادر على الشر اإلنسان الفاضل شريرا، ومن احلق

وكذلك أيضاً . خمتارا حممودا وحمال أن يكون الشر يف جنس. املصاحل، ولكنها ال تكون قوة أو تكون على املتقابالت
نوعا للقوة عليها، أو نوعا للقوى والفاعل، وذلك ألن  إن جعل الفعل احملمود لذاته، أو الغاية احملمودة لذاا

جنس ما  وحمال أن يكون املؤثر لذاته يف. يكون نوعا مما يؤثر لغريه، والقوة ال تؤثر لغريها  وما يؤثر لذاته، الالغايات
ومعىن هذا أن كل . القوة مؤثرة لغريها يؤثر لغريه، فإنه إذا كان من حيث هو قوة تؤثر لغريه كان معناه أن طبيعة
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وقد جيوز أن .  احملمودة لذاا هي مؤثرة لغريها، فينتج ما تعلماحلقيقية قوة مؤثرة لغريها، وال شيء من الغايات
فاملوضع  الواحد يؤثر لذاته ولغريه؛ ولكن ليس هذا املوضع يف مثل ذلك؛ فإن كان يف مثل ذلك يكون الشيء

 .مشهور غري حق

 وامللكة، على أن مؤثرا، واجلنس ليس كذلك، مثل الفضيلة والذي قال يف بيان هذا املوضع إن النوع يكون خمتارا
قول جزايف؛ وذلك ألن امللكة ليست خمتارة وال مكروهة، بل تصري خمتارة وتصري  امللكة ليست مؤثرة البتة، فهو

يكون اجلنس مؤثرا،  وال ميتنع أن يكون النوع مؤثرا، واجلنس ال يؤثر وال يكره، بل املنع هو أن. بالفصول مكروهة
وامتناع هذا حق، أو أن يكون النوع مؤثرا لذاته،  .ه الذات، والنوع مؤثراوالنوع مكروه الذات، أو اجلنس مكرو

 .مشهور من مجلة املشهورات اليت تؤيد مال واستقراء واجلنس مؤثرا لغريه؛ وامتناع هذا

كل واحد من أمرين أما جنس له نسبة واحدة، مث ينسب إىل أحدمها دون  وموضع آخر، أن الشيء نسبته إىل
أن  سارق، أو خمادع، أو ساع، فإن كل واحد من هذه جيب: جنسا له دون اآلخر، مثل ما يقال اآلخر، فيجعل

اختار لكنه مل يقدر، أي مل يتمكن  وجيب أن يكون خمتارا، فإنه إن قدر ومتكن ومل خيتر، أو. يكون قادرا، أي متمكنا
مث ليس أحد األمرين أوىل بان . بالفعلأو ساعيا أو سارقا   مل يكن خمادعا- لست أعين القدرة اليت هي القوة -

كل واحد منهما قد ينقسم باآلخر، وكل واحد منهما يوجد يف غري ما يوجد فيه  فإن. يكون جنسا واآلخر فصال
منهما جنسا، أو  فإنه قد يكون خمتارا ال يتمكن، وقد يكون متمكنا ال خيتار، فإما أن ال يكون وال واحد .اآلخر

ملاهية فأيهما جعلته جنسا للمفروض نوعا  نسا؛ مث إن كان كل واحد منهما أمرا حمققايكون كل واحد منهما ج
فكما أنه ليس إحدامها أوىل باجلنسية . طبيعة املعىن املشترك فيه بالكمال كالسارق، مث مل تذكر اآلخر، قلما تدل على

منهما شرط يف  ا أمر أن كل واحدوهذا املوضوع باحلقيقة إمنا ميكن يف أمور حيمل عليه. بالفصيلة فليس أوىل
أثبت أحدمها جنسا، كان للمعارض  فإذا. وجوده وليس واحد منها أوىل بأن يتخصص به من اآلخر يف ظاهر األمر

وأما أن أمثال . فإذا ليس اآلخر جنسا، فليس هو جنس. اآلخر إنه ليس أوىل بأن يكون جنسا من: أن ينازع ويقول
  هلا جنسان، فالقول فيها هو القول فيما سلف ذكره من األجناس احلادثة بفصوليكون هذه األشياء قد ميكن أن

هو االختيار والتمكن هو  متداخلة وقد قيل فيها ما قيل؛ وأما هاهنا، ويف هذا املثال عند التحقيق، فإن اجلنس
وليس هذا موضوع . بالفصيلة، وإن كان العموم ال جيعله الفصل لعلة من العلل جيعل ذلك أوىل باجلنسية، وهذا

 .تطويل القول فيه
   

بعينه جنس  آخر قريب من هذا، وهو أن ال تكون نسبة املرين إىل اجلنسية من نسبة واحدة، بل أحدمها وموضوع
إن التحري هو : منهما، كمن قال لكن قد غلط فوضع الذي هو فصل منهما جنسا ملا هو جنس. واآلخر بعينه فصل

قوة الرأي، ومل يقل رأي قوى؛ فجعل اإلفراط جنسا،  إن التصديق: أو قال. جب مفرطإفراط التعجب، ومل يقل تع
والرأي فصال؛ حىت جعل القوة يف الرأي تصديقا ال الرأي الذي فيه قوة، فإن  والتعجب فصال، وجعل القوة جنسا

فإن الرأي نفسه  حمال؛وهذا . وكذلك مل جيعل التحري تعجبا حبال بل حال يف التعجب. يكون هو يف نفسه الشيء ال
فإن . وأما إفراط التعجب فأمر يف املتعجب .وهو املتحري: وهو التصديق؛ والتعجب نفسه يف املتحري: يف املصدق
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إن هذا حده، فغن التحري يكون موجودا يف التعجب ألنه إفراطه،  كان إفراط التعجب هو التحري نفسه، إذ قيل
يعرض  مث. وكذلك يكون التصديق هو الذي يظن؛ وهذا حمال. وهذا حمالاملتحري ال املتعجب؛  فيكون التعجب هو

 .الظن هي القوية أن يكون اإلفراط مفرطا، إذ كان التعجب هو اإلفراط، وفيه اإلفراط؛ وإن تكون قوة

املقوم حىت يكون املوضوع جنسا للعارض له، كمن  أن جيعلوا املنفعل جنسا لالنفعال الالحق الغري: وموضع آخر
فإن احلياة األزلية أمر يتبعه ويلزمه ويلحقه؛ ويعرض له عدم املوت؛ حىت ولو  إن عدم املوت هو حياة أزلية؛: وليق

التوهم ممكن  متوهم أن شيئا كان على أن ميوت؛ مث إن اهللا جعله غري مائت فدفع املوت عنه؛ فغن هذا توهم
حينئذ حياته الواحدة مستمرة مل تتغري؛ وقد  نافع فتكونومقبول؛ وفطرة العقل ال متنعه؛ إمنا متنعه حجة إن كان له 

وذلك حني حدث له معىن غري املائت؛ ومع ذلك فغن احلياة الواحدة قد  حدث به ابتداء من عنده صار غري املائت؛
لعدم  ومعلوم أن احلياة األزلية إن كانت جنسا. بعدم املوت، مث صارت موصوفة بعدم املوت كانت غري موصوفة

وطبيعة اجلنس واحدة . يكن  فاحلياة مطلقا جنس له أعلى، فيكون قد صار الشيء عادما للموت بعدما ملاملوت
بالعدد توجد ألمرين مها متباينا الذات، أعين املائت  بعينها بالعدد؛ ومستحيل أن تكون طبيعة اجلنس واحدة بعينها

اليت تقبل، وهي واحدة بالعدد، أمرين متقابلني، اجلنس موضوعة لألمرين كاملادة  وغري املائت، وإال لصار طبيعة
وباجلملة فإن احلياة  .وقد علمت الفرق بينهما يف موضع آخر. حينئذ طبيعة اجلنس وطبيعة املادة واحدة فتكون

 .يتغري الشخص، فضال عن النوع تكون حينئذ موجودة مل تفسد، بل قد استكملت؛ وإذا مل تفسد مل

  ثل ذلكيف م" د"الفصل الرابع فصل 

   
األول أنه كمثل  وقد جاء مثاله يف التعليم. عكس هذا، وهو أن جيعلوا االنفعال جنسا لذي االنفعال وموضع أخر

. هو هواء متحركا، بل هو حركة هواء من جعل الريح هواء متحركا، وأوهم أن استنكاره من جهة أن الريح ليس

نسا للريح؛ وإذا أخذ هذا على هذا الظاهر مل يكن االنفعال قد ج فظاهر احلال فيه يوهم أن اهلواء ال جيب أن جيعل
 املنفعل جعل جنسا لالنفعال، فيشبه أن يكون هاهنا سقط يف النسخ أو يشبه أن يكون جعل جنسا للمنفعل، بل

هلواء رحيا أصال، وذلك ألن ا وال جيوز أن يكون اهلواء: وتفسري املثال يدل عليه، فإنه قيل. اهلواء نوعا من الريح
فيشبه . واحدا بالعدد، وخيرج من جنسه إىل جنس آخر والنوع ال يبقى شخصه. يبقى واحدا بالعدد رحيا وغري ريح

للهواء املتحرك، وإمنا هو يف احلقيقة عرض يف اهلواء، ألنه حركة يف اهلواء، أو  أن يكون الريح جعل يف املثال جنسا
املتحرك من اهلواء،  ويشبه أن يكون أراد. جيعل الريح حركة اهلواءوالظاهر يدل على انه . متحرك من اهلواء ألنه

ببسيط هذا العرض العام الذي هو احلركة، فكأنه  ومحل على اهلواء ومحل العرض العام، واهلواء له كاملوضوع املنفعل
وفصله أنه متحركا، بل متحركا هو هواء حىت يكون جنس الريح املتحرك  جيب أن يكون الريح ليس هو هواء: قال

احلديد؛  اجلرداب هو املستدير من املاء، واحلرف هو املقطع من الصوت، والقدوم هو اآللة من من هواء، كما أن
ويكون املوضوع مقوال على  وليس شيء منها هواء وال ماء وال حديدا، وإال فاجلزء يكون مقوال على الكل،

الغرض فيه أن اهلواء إذا جعل نوعا من الريح الذي هو  نفإذا فسر مثال املوضع على هذه اجلهة، وعلى أ. املركب
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 وأن الريح هو املتحرك من اهلواء، إن كان. اخلمس بالقياس إىل اهلواء، كان حماال كالعرض العام، الذي هو أحد

 الريح عن أن يكون، حركة باجلعل األول قد يلم املثال عن أن ال يكون مثاال للموضع؛ وباجلعل الثاين سلم أيضاً

الريح عرضا وحركة، ومن املعلوم أن الريح  وكيف يكون. وعرضا بسيطا، ال العرض العام الذي باشتراك االسم
من الريح يبطل بوجوه أخرى، من أن اهلواء كيف يكون نوعا من  إن اهلواء نوع: جسم؟ مث إنه كان قول القائل

 . من هذا الوجهغري هواء، فليس ذلك مانعا أن يبطل أيضاً الريح، والريح ال يوجد

. املواضع هي اإلبطالية معدة حنو األشياء اليت ال توجد إلبطاهلا موضع غريها بل أن يكون أحد وليست هذه الواضع

اهلواء يبقى متحركا وغري متحركا، ورحيا  إن اهلواء نوع من الريح، لكان قد يبطل بأن يقول إن: فلو أن قائال قال
 .وهو هاهنا ريح يقال على شيء آخر: إبطاال؛ كما لو أبطل بأن قيل ذلكوغري ريح، وهو واحد بالعدد، وكان 

فقد  أما املفسرون. يف رد هذا املقال إىل مطابقة املوضع؛ وعى أن يكون عند غريي ما هو منه فهذا ما حيضرين
بار عن هذا على أن باقي األخ .استمروا على أن جعلوا املثال حبسب ما يطابق املوضع بل يطابق الوضع الذي قبله

أن يكون قد وقع يف النسخ سقط، أو تغيري، أو  املوضع تدل على ان احلديث هو عن موضوع جعل جنسا، ويشبه
يكون الكالم على النحو الذي أولناه، مث يكون ما يتل به عودا إىل  ويشبه أيضاً أن ال يكون هكذا، بل. سهو

الشيء  وقد جيعل الكالم يف. ، إذ مها كاملتعاكستنيهذا املوضع، كأما يف حكم موضع واحد املوضع الول قبل
: املتصل، فهو أنه يقول ما معناه هذا وأما ما هذا الكالم. موصوال بالكالم يف عكسه، على أن مجلتهما كالم واحد

يف املشهور، فال يستنكر ذلك؛ فغن الناس ال يستنكرون أن  أن يف بعض األشياء قد املوضوع على املتكون منه
ليس متحرك هوائي، وال ستنكرون أن يقولوا الريح هواء أو نوع هواء استنكارا   إن الريح هواء متحركيقولوا

جامد، فإن معىن  إن الثلج ماء: وأما يف بعضها فاألمر باخلالف؛ وذلك كمن يقول. أو قريبا من املشهور مشهورا،
ماء مل يكن املاء جنسا له، مث الثلج ليس ماء، بل  فإنه ما مل يكن الثلج. هذا القول، إنه ماء، ومع انه ماء فهو شديد

 .العادة هو ذلك السيال، وذلك السيال ليس موجودا بالفعل كان ماء، إذ املاء بالفعل يف
   

أصال، فكيف  مما يكون املوضوع جزءا ما يقال من أن الطني تراب معجون مباء، وليس الطني ترابا ومثال آخر
مل يكن الطني هو اجلملة، بل كان الطني هو  فة أا معجونة مباء، ول كان الطني ترابا،يكون ترابا بالصفة، وتلك الص

اإلنسان : فاملوضوعات اليت تصدق على اجلملة يف املشهور، مثل. املاء اجلزء الذي هو التراب من جهة ما خالط
 .والصوت على احلرف؛ فإا يشكل فيها األمر، فتظن أجناسا على الكاتب،

 الثاين فيظهر بسرعة أا ليست حمموالت، فكيف تظن أجناسا؟ واملوضوعات األوىل رمبا ان من النمطوأما ما ك

إذا عرض هلا شيء  كانت أنواعا أخرية ليست، فكيف يكون هلا أنواع؟ وذلك أنه إذا كان بعض األمور النوعية
ب اسم يقع على كلية شيء اجلردا  فسمى باسم مثل اجلرداب، فإن- وهو مع ذلك العرض كشيء واحد -واحد 

حصل يف موضعه شكل عن حركة، كان للجميع ذلك   طبيعة نوعية، فإذا- كما تعلم - موضوعه املاء، واملاء 
فإذا أخذ مثل هذا . هو ذلك الشكل، وال املاء ارد، بل جمموعهما الشيء، وكان جردابا؛ فيكون اجلرداب ليس

 .أقيم مقام اجلنس، فأشكل األمرحتديده جنسه، أخذ موضوعه و الشيء، وفقد يف
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 وليس هلا أجناس حقيقية، بل أجناسها. باحلقيقة حدود، على ما علمنا يف الفلسفة األوىل وهذه األشياء ليس هلا

املطلق مع مقولة، وعلى ما  املتخيلة هلا إما من األمور اجلنسية املركبة اليت تركب من مقوالت شيء، أو من الشيء
اجلنس، وتؤخذ على االعتبار الذي ال تكون ا موضوعا،   أن تقام الطبيعة املوضوعة مقاموأما. علمت يف موضعه

- بل تكون ا نوعا أو جنسا  فتصري نسبة تلك الطبيعة النوعية إليها حينئذ من وجه -على ما ملت من الفرق  
النوع ومن ذلك  كبة مناجلنس، إذ كان ذلك النوع قد عرض له أن ختصص مبعىن كلى هو مقدم لطبيعة مر كنسبة

به من الطبيعة املشتركة، وعلى ما علمت  العرض، إال أنه ليس ذلك العرض باحلقيقة فصال، ألنه ال يقوم ما يقترن
 .متحدا يف طبيعته احتاد النوع احلقيقي وكذلك ال يكون ذلك املخصص،. يف مواضع أخرى

شخص، من حيث هو جزء الشخص، بل من حيث املعىن وحمموال على ال وكما أن تلك الطبيعة النوعية مل تكن نوعا
يف موضعه؛ كذلك ال تكون حمموال على الصنف وكاجلنس له من حيث هو اجلزأين  اآلخر املطلق، كما علمت

جزءا  بل احملمول ال يكون من حيث يصلح للحمل. موضوع العرض، بل من حيث املعىن اآلخر املطلق الذي هو
كاجلنس يشبه األجناس، وال   تشبه احلدود وال تكون حدودا، ويكون ما وضع فيهافهذا أحد األمور اليت. البتة

 .نوعا يكون جنسا؛ ويكون األوىل باحملدود أن يسمى صنفا ال

توضع أمثال هذه األشياء من حيث اعتبار  فلهذا التأويل الذي أولناه، والفرق الذي فرقناه، أنكر املعلم األول أن
فكأنه املنكر يف املشهور من الوجهني قد نبه . وجعله مما قد يصدق مث سلم ذلك ثانيا،الشهرة مكان اجلنس أوال، 

 وذلك صحيح أيضاً من حيث اعتبار احلق، فإنه من احملال أن. كونه موضوعا ال حمموال على شنعته حبجة، وهو

 .يكون الشيء من حيث هو موضوع حمموال على اجلملة

 بار الشهرة، فألنه اشتهر باالستقراء أن الناس يقولون للريح هواء، ويقولوناعت وأما املساعد عليه ثانيا من حيث

جنس، فإن ذلك علمي دقيق  وال جيب أن يكون االعتبار املشهور حمِوجا إىل تعيني اجلهة اليت هو ا. للجرداب ماء
 .كما علمت وال مينع اعتبار الشهرة أن جيعل طرفا النقيض مشهورين،. جدا

اجلهة تفرق بني كونه حمموال وبني  تبار احلق فهو مأخوذ من حيث يصح أن يكون حمموال، وتلكوأما من حيث اع
 .تبينت كونه موضوعا وجزءا، وله اعتبار مفرد، كما قد

   
إن العصري ما : قوهلم املوضوعات اليت ال تثبت على حاهلا، بل تكون قد تغريت يف الشهرة، مثل املوضوع يف وأما

لكن أشهر الشهرة هو أن تلك . استعماهلا اجلمد ماء جامد، فإن الشهرة قد ترخص يفيتعفن يف الشجر، و
إما لالشتهار والفشو نفسهما : أوىل من شهرة، وذلك بأحد أمرين املوضوعات ليست حممولة البتة وقد تكون شهرة

معناه، وكان  شهور قويا يفالغلبة بل دوما؛ وإما ظلن احلق إذا خالف املشهور مث مل يكن امل إذا غلبا يف شيء تلك
التنبيه عليه حىت يسلمه من اتفق، فيكون هذا  حمتوال ألن يقال هو جماز لفظ أو غلط عادة، وكان احلق مما يسرع إليه

واملوضع املذكور . مقابل مشهورا، سريع بيان احلقيقة سهلة، غلبت شهرته فإن كان. من مجلة املشهورات الضعيفة
 .، وأحدمها أقوى بسبب هذا الوجه الثاينخمتلفان فغن شهرة طرفيه

للشيء املدعى أنه جن ال ختتلف البتة بالنوع من جهة فصول املدعى  أنه إن كانت املوضوعات: وموضع آخر
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خيتلفان من  البيض فإا ال ختتلف حتت األبيض بالنوع البتة؛ مثل اجلص والثلج، فإما ليسا جنسا، مثل األشياء
فصالمها فصالن يقسمان األبيض من حيث  يض؛ بل من حيث مها انواع للجسم الطبيعي، والحيث أما أنواع لألب

فصل تقتضيه األبيضية، فيباين به أبيض آخر، بل إن تباينا فإمنا  فإنه ال جيوز أن يكون أبيض يعرض له. هو أبيض
عند  جنس فإنه يقتضي يف أن حيلعلى األبيضية، خارجة عنها؛ أعين ذا أن كل واحد مما هو  يتباينان بأمور طارئة

 -طبيعة اجلنس أمرا متقررا  العقل شيئا مع طبيعة ما تصري به طبيعة اجلنس حمصلة؛ فإذا حصل ذلك املعىن حتصلن

اقتضى العقل أن يكون شيئا أخص من احليوان، " حيوان" : مثل احليوان، فإنه إذا قيل-على ما علمته يف مواضعه 
 بالذات، أعين أن يكون ذلك الشيء أمرا حيصل احليوانية يف ذاا، ال أن تكون ونايكون احليوان ذلك الشيء ك

ذلك احليوان بعينه حمصال  احليوانية كما كانت؛ وقد انضم إليه أمر آخر، إن مل يكن ذلك األمر اآلخر جاز أن يكون
نية ذلك الشيء كاإلنسان، فإنه أن تكون نفس احليوا عند الذهن يف نفسه، بل جيب فيما يتقرر عليه احليوان حمصال،

 .نفس احليوان احملصل

الطبيعة  فإنه صار جصا مل يتخصص من حيث هو أبيض بأن يكون أبيض ذلك األبيض كان غري حمصل وأما البيض
 يف العقل، -هو أبيض   من حيث-من حيث هو أبيض بأن يكون أبيض، ذلك األبيض كان غري حمصل الطبيعة 

واجلص هو أمر متحصل الذات يف نفسه،  وكيف.  فكان األبيض هو نفس ذلك اجلصحىت صار جصا عند العقل،
فإذن ليس ذات . وال جزءا من أجزاء من ذاته، ولذاته عليه فضل واألبيض أمر يلزمه من خارج ليس هو ذاته بذاته،

-  من حيث هو أبيض-األبيض  صص، كان يتخصص بأن يكون هو ذات اجلص، وال أيضاً شيئا إذا زيد عليه يتخ 
إذن ذات  فليس. عليه ذات اجلص بل أمرا إذا حصل ذات اجلص من حيث هو ذاته، كان هو واردا عليه اتمع

 .األبيض موقوفا يف أن يتحصل إىل أن يصري عند العقل ذات اجلص

ل شيئا البتة، قد حص مل يقنع العقل بأنه" لون"ايضا، فيما ال يغلط فيه مشاكلة اجلنس للمادة، أنه إذا قيل  ومثل هذا
السواد أو ذات البياض؟ فإن أعطى أنه يف  بل يطلب ختصيصا، ويطلب أن يعلم أن ذلك اللون أهو يف ذاته ذات

يف قدر، مل يكن ذلك سببا حيصل ذاته بان تكون هويته أنه يف  جسم نيب، أو جسم فيلسوف، أو يف جسم جلام، أو
كون بعد ذلك يعرض له ذلك فيكون التنوع أمرا يقع يف بل يطلب ذاته أوال حىت ي جسم نيب أو جسم فيلسوف،

. يتحصل موضوع حبسب أمر خارج عنه؛ فإذا صار عند العقل يف نفسه بياضا أو سوادا حيصل ذاته وإن مل ذاته ال

باختالف ما يوضع حتته يف أنواعه، فإا إما أن  وإذا كان األبيض ليس يصري متنوعا البتة. وكذلك حال ما يشتق منه
 .ليست نوعية األبيض؛ فليس البيض وما جيري جمراه جنسا  ختتلف ف النوع، أو ختتلف يف نوعيةال
   

حتمل  الغرض فيه هو التحذير من أن يكون املفروض جنسا ليس هو داخال يف ماهيات األشياء اليت وموضع آخر
نظن أن املوجود جنس لكل  اوهذا مثل املوجود والواحد عندم. عليه، بل من اللوازم للماهيات، ويغلط عمومه

جنسا لألشياء كلها لكان الواحد املوجود سيكون  وحنن قد بينا أن املوجود ليس جنسا لألشياء، ولو كان. شيء
على اجلنس كله، فإن الواحد يقال على كل موجود، فإن كل موجود  نوعا من املوجود، وسيكون مع ذلك مقوال

  يكن املوجود جنسا لكل شيء، حىت مل يكن جنسا للواحد، بل كان جنسامث إن مل. واحد من املوجودات هو حقيقته
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. املوجود، أو ال يكون للمقوالت مثال، مل خيل إما أن يكون الواحد جنسا للموجودات كلها، مع املوجود، أو سوى

 .فإن كان جنسا فلألشياء جنسان عاليان يف مرتبة واحدة

غري داخل  وكونه ليس جنسا هو ألنه. ن كان الواحد ليس جنساقد علمت استحالة هذا فيما سلف لك، وإ وأنت
ولذلك ال ينبغي أن . جيعل الشيء جنسا يف ماهيات األشياء؛ واللزوم إذا مل يقترن به شريطة الدخول يف املاهية مل

صل ال جيب وأما ثانيا، فألن الف. عن املاهية، كما علمت يف موضعه أما أوال، فألما غريبان. جيعل أحد هذين فصال
والواحد  لكن املوجود. يقال عليه اجلنس، فضال عن أن يقال على أكثر مما يقال عليه اجلنس أن يقال على كل ما

 .أعم من املقوالت

وجود اللون األبيض يف الثلج حىت يكون موجودا، وإما  وأيضاً، إن كان املفروض جنسا يف جزئياته هو على سبيل
وجود الشيء البيض يف الثلج، حىت يكون مشتقا من موجود يف موضوع، فليس  على انه يف موضوع، أو على أنه

 .وكذلك أيضاً إن كان اجلنس قوله على األنواع ليس بالتواطؤ. ظاهر وهذا. جبنس

اإلبطال  مشتركة القوانني يكون تعليميتها وجدليتها حبسب ما قيل يف تلك املواضع، حيث قيل يف وبعد هذه مواضع
جنسني متضادين، لكن وضع  من ذلك أن يكون للنوع ضد، والنوع أفضل منه، ووضعا يف. والسلب املطلقني

ومن ذلك أن تكون حاله عند أمرين . الظلمة األفضل يف األخس؛ فتوضع مثال الربودة يف النور، واحلرارة يف
حرك أو احملرك كما غري وجوب، مثل أن جيعل النفس نوعا من املت متضادين حاال واحدة، فتخصه باألخس منهما من

فبالباطل إذن أن يوضع . التحري والتسكني واحدة؛ والتسكني من حيث هو ثبات، أفضل جعل، وحال النفس عند
 .األخس حتت

ختتلف بالشدة والضعف، فينبغي أن  وموضع من األقل واألكثر، أنه إذا كانت العدالة نوعا من الفضيلة، والفضيلة
تعليميا إذا كانت الفضيلة ليس يصدق عليها أا تقبل األكثر  هذا إمنا يكونو. ختتلف العدالة بالشدة والضعف

فقط، بل على سبيل احلصر الكلى؛ أو تكون تقبل ذلك ألا فضيلة مطلقة، ال أن تكون  واألشد على سبيل اإلمهال
شأا أن تصري شيئا  وفرق بني أن تكون الفضيلة من. حيث هي فضيلة ال مانع هلا من أن تقبل ذلك، وإن مل جيب من

قبول األقل واألكثر، حيث كانت فضيلة،  يلزمه قبول األشد واألضعف، وبني أن تكون طبيعة الفضيلة يلزمها
 .وكيف كانت

جيب أن يعترب هاهنا . فيكون النوع يقبل واجلنس ال يقبل، فال يكون اجلنس جنسا وموضع آخر أن يكون بالعكس،
وأما إذا كان . جنسا  قيل قبل؛ فإنه إن كان طبيعة اجلنس ال تقبل البتة مل يكنيصري املوضع علميا، عكس ما يف أن

تقبل يف ذلك يف بعض موضوعاا مثل  ال يقبل يف بعض املوضوعات، فيجوز أن يكون جنسا، فإن الكيفية ال
 .الشكل، ونوعها يقبله مثل اللون

هذا يف  وأكثر ما يشكل.  جنسا، فاآلخر ليسأن يكون األوىل من احملموالت بان يكون جنسا ليس ومواضع أخر،
. منهما شرط يف أن يكون غيظ أمور تدخل يف ماهية النوع، مث يشكل جبنسها، مثل الغم ومثل الظن فإن كل واحد

فإن مل يكن . وما مل يكن ظن الغام فال يكون اغتاظ وكيف ال، وما لك يكن املرء قد اغتم، فال يكون قد اغتاظ،
وكذلك إن كان ما هو أوىل بان يكون نوعا ليس يف اجلنس، فكذلك . جنسا المها، فليس اآلخرالغم جنسا وهو أو
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 .اآلخر
   

وهذا . أيضاً جنس إن كان كذا وكذا سواء يف استحقاق أن يكونا جنسني، وذاك جنس، فهذا: املثبت فيقول وأما
ن اآلخر سواءين يف استحقاق أن يكونا م وأما يف نفس األمر، فال يكون شيئان ليس أحدمها أعم. يلزم إذا اخلصم

مث يف ذلك الواحد إمنا يصح يف كل واحد منهما أنه جنس . املتداخلة جنسني قريبني للشيء، إال ما ظن يف األجناس
يتبني من ذلك أن  فحينئذ يتبني أما سواء يف اجلنسية؛ ليس أنه يتبني أوال أما سواء يف اجلنسية مث ألمر يف نفسه،

التسليم، فإن سلم أن كل واحد منهما ليس أوىل  لكن إذا مل يكن النظر يف ذات األمر، بل يف. نهما جنسالواحد م
ما ليس أوىل بأنه جنس، لزم حينئذ أن اآلخر جنس؛ لست أقول بان  من اآلخر يف أن يكون جنسا، مث سلم أن

 .جنس حينئذ أن اآلخر

أنه إن كانت الفضيلة جنسا   هو جنس، فاألوىل جنس؛ مثلوكذلك احلال يف املوضع املبين على أن ما ليس أوىل
وأما حبسب األمر يف . وهذا أيضاً على حسن التسليم لضبط النفس، والقوة أوىل بذلك منهما، فالقوة أيضاً جنس

 .املرتبة وأحدمها أوىل باجلنسية نفسه، فال يكون جنسان معا يف

 .مر غري النوع املوضوع يقال هو عليهما من طريق ما هوأ وموضع كاملكرر، وهو انه إن كان اجلنس ليس حتته

 التفريق بني اجلنس والفصل؛ وهذا املوضع من وجه إمنا يتم مأخذ الكالم فيه وحيسن إذا وموضع آخر ينحو حنو

الناطق يف املشهور صاحلا أن  كان املشهور مثال ال مينع أن يرى أن الفصل أيضاً مقول من طريق ما هو، حىت يكون
اآلن مشهورا عاما، بل قد خيالف هذا كثريا يف  فإن كان ليس هذا. ن مقوال يف طريق ما هو قول احليوانيكو

وأما احلق فقد علم حاله يف موضع . جواب أي شيء، ليس هو يف جواب ما هو املشهور؛ إذ يرى أيضاً أن ما هو يف
 .آخر

إن : ذلك، فنقول  يف ما هو ولننظر فيما يتبعأن املشهور عند قوم يرخص فيه، وجيعل للفصل دخال أيضاً فلنضع
على الذات واملاهية من الفصل، وبسبب  املشهور بعد ذلك يفرق بينهما بان املشهور من شأنه أن جيعل اجلنس أدل

أصل ذات الشيء، مث يكفيه، مثل الفصل املشهور الذي هو  إن الفصل يأيت وقد حصل الشيء الذي هو: أنه يقول
 والذي هو. فيكفيه، فيكون احليوان أصال للذات، واملشاء أمرا يلحق ويكيف هذا األصل  احليواناملشاء فإنه يأيت

بني اجلنس والفصل  فيكون هذا فرقا. األصل أوىل يف املشهور بأن يكون داال على الذات من الذي يكيف األصل
 .عند من مييل إىل هذا الوجه من املشهورات

 على الذات، فإنه يدل على ما به يصري الذات خمصوصا ويته، وأما اجلنسالفصل أدل  وأما إن قال قائل بأن

على املشاع الغري  ومن املشهور أن ما دل على التخصيص، فإنه أوىل بتحقيق الذات اخلاصة مما يدل. فمشترك
ضاً فصال بني أيضاً عنده، وحبسب ما يسلمه أي احملصل، كما ان الصورة أوىل بأن تكون حمققة للشيء من املادة، صار

على انه ميكن أن نتأول هذا املوضع حبيث ال يكون مستعمله .املاهية جنسا اجلنس والفصل، فصار ما ليس أدل على
بالداللة واالستحقاق  مشاركة مع اجلنس يف املاهية، فيكون معىن قول املعلم األول أدل وأوىل للمنفرد يضع للفصل

فحينئذ يكون . يعين به هذا هو اخلاص بأنه مستحق بل: اآلخر أيضاً حقو: فكثريا ما يقول هذا أحق، وال يعين به
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ما هو واملستحق له وحده هو الذي يكون منهما جنسا، ويكون الدال على  معىن الكالم أن الدال منهما وحده على
الذات، وهو  احلقيقة فما علمت؛ وإما يف املشهور فما يدل على أصل الذات الذي هو كاهليويل ملعىن ما هو إما يف

 .املشترك

من جهة ما هو كذلك حتت شيء مشتق له  وموضع آخر يف إثبات اجلنس أن يكون املشتق له السم من أمر هو
 من -إن كان صاحب املوسيقى : مثاله. االشتقاق كذلك نسبتهما االسم من أمر، ذلك املر جنسه، فسيكون أصال

- حيث هو صاح املوسيقى ذلك من حيث هو صاحب املوسيقى؛ بل   آكل، فإنه ليس لهجنسه أنه عامل ال أنه مثال 
وهذا . هذا وبالعكس إن مل يكن ذلك، مل يكن. فيكون إذن املوسيقى جنسه العلم. له أمر خارج عن ذلك ذلك

 .مشهور قوى
   

دل، حكم اجل وأما يف. فإنه جيب فيه أن تتذكر ما قيل لك يف جنسية األمور املشتق أمساؤها من أعراض وأما احلق
 قد يوجد جنسا يف املشهور، -تنعكس   وإمنا قصاراه أنه من اللوازم اليت ال-فغن ما هو أضعف داللة من هذا 

وال يبعد أن . إذ كان كل واحد منهما الزما غري منعكس عليه فيجعل املنقسم جنسا للعدد، والصحو إلقالع املطر،
يكون  أيضاً يف املشهور بأن كل متكون فيلزمه أنه شيء جيب أنوهذا املشهور يعاند . حتته جيعل ما حنن فيه جنسا ملا

 .البتة معدوما وقتا ما؛ وليس املعدوم وقتا ما، والغري املوجود، جنسا لشيء

  متت املقالة الثالثة

 املقالة الرابعة

  ثالثة فصول يف مواضع اخلاصة

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 يف مواضع أن اخلاصة أجيدت أو مل جتد

وقد نفرق لك بيم . للخاصة على أا أعم من اخلاصة املفردة واملركبة والرسم  اآلن عن املواضع املذكورةولنبحث
تقال غري دائمة،  وعلى أن اخلاصة هي على ما عرفته من أقسامها، وان اليت تقاس بالقياس، أو. عن قريب ما ذكرناه

فمن . املتساوية اليت يعرف ا اهول الدائمةوالذي نبحث هاهنا عن مواضعها، فهي . فمواضعها مواضع العرض
اعتبار واحد، وهو أنه هل وضعت اخلاصة جيدة، معتربا فيها اجلودة،  املواضع املعدة حنو اخلاصة مواضع تشترك يف

إذ  الكذب والصدق؛ وهو اعتبار انه هل وقع التعريف باخلاصة تعريفا مبا هو أعرف أو ليس، غري ملتفت فيها إىل
جمهول، فال يعرف به  اصة اليت حنن يف ذكرها تذكر ليعرف الشيء، وما ليس معروفا عندما الشيءكانت اخل
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 .الشيء الشيء؛ وكل ما هو معروف عندما الشيء جمهول، فهو اعرف من

فإن كان . أخفى من الشيء نفسه فموضع من تلك املواضع أن يكون الشيء املعروف به املر على أنه خاصة هو
إن النار جرم يشبه النفس لطافة؛ مث النفس وغن كانت  : وليس يتعرف بالشيء، مثل أن يقول قائلموجودا للشيء،

 .فإا أخفى من النار ال تعرف بالنار بقوة وال بفعل

املخصوص مثل من يعرف النار أو احلار  وموضع آخر أن يكون وجود اخلاصة للمخصوص أخفى من معرفة ذات
والفرق بني هذا املوضع . النفس بالنار أخفى من تصورنا للنار وتصديقنا بتعلق. بأنه الذي تتعلق به النفس أوال

وهذان موضعان تعليميان . األخفى فيه هو تصور من تصور، وهاهنا تصديق من تصور واألول، أن األول كان
نعكاس قد بان أا اال وأما لإلثبات فال يكون إال أن يكون إال ان يكون بعد أن صحت املساواة يف. ولإلبطال أيضاً،

 .اإلثبات اعرف من الوجهني مجيعا، أعين التصديق والتصور، فتنفع يف

فوق، واإلضاءة، فإا أعرف  وجيب ان تعلم أن من اخلاصة ما هو اعرف بالذات من املخصوص، كاحلركة إىل
 كون الزاوية اخلارجة أعظم ومنه ما صار أعرف بالنظر، مثل .بالذات من طبيعة النار احلقيقية بالقياس إىل أوهامنا

ما  ومنها. املتقابلتني، فإا خاصة ملتساوي الزوايا لقائمتني، وأعرف منها، وا تعرف من كل واحدة من الداخلتني
الشكل املثلث، فإذا  ليس أعرف منه، ولكن قد عرف بالنظر أنه خيصه، مثل كون الزوايا مساوية لقائمتني يف

ما كان يعرف ما هو أخفى منه، إما يف  ب إىل أن خيص من مجلة هذه باسم الرسمواألح. أوردت دلت على الشيء
ذكر مل يفهم، فيدل على مفهوم باخلاصة وإن كان معىن االسم  معناه وذلك ظاهر، وإما حبسب امسه، حىت يكون إذا

 شكل زواياه مساوية، فلم يفهم، فعرف بأنه "مثلث: "ومثال هذا أنه إذا قيل. الرسم سابقا إىل التصور وأسبق من

هذه اخلاصة؛ لكنه إذا  لقائمتني، ففهم حينئذ، كان هذا القول رمسا، وإن كان تصور حد املثلث أسبق من وجود
فيدل على املعلوم من حده أو املتصور منه على وجه  كان األمر من حيث داللة االسم عليه يف هذا املوضع جمهوال،

وإن كان معىن االسم معلوما، فال يغىن هذا املعىن . ىن االسم، فهذا رسممع فهذه اخلاصة تفهم حينئذ. من الوجوه
إعطاء هذا له يكون  إال أن. ألن الرسم إمنا حيتاج إليه لتعريف اهول ال من أمر ذايت، ولكن بعالمة غناء الرسم؛

طاء اخلاصة وبني تعريف والفرق بني إع. بالعالمة إعالما للخاصة ليعرف أنه له هذه اخلاصة، ال لن يعرف ا ذاته
واخلاصة إمنا يعطاها املعلوم، ويبني وجودها للمعلوم فهذا موضع فرق بني  الذات ظاهر، فإن التعريف للمجهول،

 .املركبة وبني الرسم اخلاصة
   

اخلاصة  املواضع أن يكون الفول ليس يشتمل على اسم مشترك مشكل، فإن اشتمل على ذلك مل تكن ومن هذه
. له قوة أن حيس، ألنه ال ينعكس إن احليوان خاصته انه حيس مث مل يفهم أنه حيس بالفعل، أو أن: الجيدة، كمن ق

وقد يكون هذا اإلشكال تارة حبسب اشتراك خاص . ينعكس واألول كاذب ألنه ال ينعكس، والثاين صادق ألنه
وكيف . لقول، وكالمها غري جيدوقد يكون حبسب االشتراك الواقع يف تركيب ا باملفرد الداخل يف مجلة القول،

على املراد منه يزيد  كالمنا فيها يراد ا التعريف، واللفظ املشترك يف فردانيته أو تركيبه الغري املوقوف واخلاصة اليت
: فإن قائال لو قال. عبارة ال اشتراك فيها، فقد أجاد وأما املثبت، فإذا كان قد وىف إىل ما جيب توفيته. األمر إشكاال
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أسهل األجسام حركة مكانية إىل فوق، مث كان اجلسم مفهوم املعىن، وكذلك  النار خاصيتها أا جسم هيإن 
 .احلركة املكانية، وكذلك إىل فوق، فقد أجاد وأحسن من جهة العبارة األسهل، وكذلك

معانيه  ياالعتبار فيه من جهة املخصوص، إذا كان امسه مشتركا، مث ال يدل على أن اخلاصة أل وموضع آخر
 .أوردت، فإن الرداءة تكون حباهلا، وجتري جمرى املوضع األول

جسم ألطف  إن خاصة النار أا: املتعلقة باجلودة والرداءة أن يكون يف القول تكرار، كمن قال ومن املواضع
ح فيه فاملثال األول قد صر .خاصة األرض أا جوهر من األجسام ينتقل بالطبع إىل أسفل: األجسام، أو قال

. جسم، ألن ألطف األجسام ال يكون إال جسما إنه: ألطف األجسام، فقد قال: بالتكرار؛ وذلك أنه حني قال

ألن اجلوهر مضمن يف اجلسم : واملثال الثاين فيه تكرار بالقوة. بالفعل ، فيه تكرار"جسم ألطف األجسام:"فقوله
 ألطف األجسام، لكان ذلك يف: كون، بدل أن قالجسم ألطف ما ي: ولو قال يف املثال األول .الذي أخذه فيه

يكون علم أنه ألطف ما  جسم ألطف ما: املشهور كافيا له يف غرضه؛ لست أقول يف إعطائه اخلاصة، فإنه إذا قيل
مث . األجسام، فكان يف تكريره قائال ما ال إليه ألطف األجسام، علم أنه جسم ألطف: وإن قال. يكون من األجسام

وأما احلق، فإن ذلك إمنا يكون إذا كان معناه غري . إليه هذر، وأنه ليس جبيد أن التلفظ مبا ال حاجةمن املشهور 
للمعىن من حيث العبارة، وإن  إليه؛ وأما إذا كان معناه حمتاجا إليه فالتلفظ بذلك يف مجلة القول حماكاة وجماراة حمتاج

اللة املعىن ال داللة اللفظ تكون العبارة تامة يف إسقاط د وليس إذا كان اللفظ يدل على الباقي. كان فيه تكرار
 .وهذا بين قد علمته فيما سلف. العادة واالختصار، ال حبسب الواجب املستغىن عنه استغناء حبسب

ألطفها، فإن  النار جسم ما من األجسام هو: املثال املشترك للمشهور وللحق يف هذا أن لو قيل ويشبه أن يكون
وأما املثال . هو أنه من األجسام" ما جسم:"هذر وتكرير، ومستغىن عنه من كل وجه، فإن قوله" ساممن األج:"قوله

جوهر ما من اجلواهر، إذ : جوهر من األجسام، فكأنه قال: قال الثاين فإنه جديل وتعليمي معا، وذلك أنه إذا
: كان تكريرا بالفعل، كذلك قولهجسم ما من أجسام كذا، : وكما أنه إذا قال. جواهر األجسام إذا حدثت كانت

، "ما يف اجلواهر جوهر:"واألجسام ماهياا وحدودها تتم بأا جواهر، فيكون كأنه قال. ما من األجسام جوهر
للعلم فقد قال شيئا ال تكرار فيه بوجه ال بقوة  إن اإلنسان حيوان قابل: فيكون كرره بالقوة وأما املصحح إذا قال

مضمن يف قابل العلم، وأنت تكون قابل العلم غري مضمن يف احليوان أعلم،   احليوان غريوال فعل؛ فقد علمت أن
أما أنه . رمسا ما قيل يف املضمن والالزم وقابل العلم خاصة؛ فيكون احليوان مع قابل العلم باحلقيقة بعد أن نتذكر

إن كونه قابل للعلم بعض والفصل، ف خاصة وليس بفصل فستبني من تذكرك ما قلنا حيث فرقنا بني اخلاصة
فمن أحواله ولواحقه إذا حصل إنسانا بالنفس . نفس ناطقة االستعدادات الذي هو عليه من حيث هو ناطق، أي ذو

 .يف طبيعته، كما ألمور أخرى وللجهل املضاد للعلم أيضاً الناطقة أن يكون قابال للعلم

إن خاصة العلم : ت مشتركة فما فعل شيء؛ كمن قالاخلاصة مميزة كالفصل، فإن كان وأيضاً، فإنه جيب أن تكون
القائل للحيوان إنه شيء  فأما. ثابت واحد، أو هو رأي ال يزول؛ مث األمر الثابت الواحد قد يقال لغري العلم أنه أمر

 .يشترك فيه النبات، بل أخص من ذلك ذو نفس، فلم يأت مبشترك إن مل يعن بالنفس املعىن الذي ال
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على أا  تورد اخلاصة على أا خاصة واحدة، فغن أورد فصل على ذلك فقد أوردت خاصتان بغي أنفين وأيضاً،
حدا واحدا، إمنا حياول أن يعرف  فإنه كما أن من حيد. إن النار ألطف األجسام وأخفها: خاصة واحدة؛ كمن قال

لى ذات الشيء بعالمته داللة إمنا حياول أن يدل ع ذات الشيء تعريفا واحدا، كذلك الذي يرسم رمسا واحدا
وعنده أنه يعرف تعريفا واحدا؛ وهذا يف . مرة أخرى، فهو مبتدئ تعريفا آخر واحدة ؛ فإذا دل مرة مث أتى مبا يدل

التعليم أن يكون  وأما يف احلد فال ميكن يف. يف التعليم فال بأس به، وإن كان يف حكم تعريفات متوالية وأما. اجلدل
 .تفوق واحد، كما علم

موضوعات املخصوص خاصة للمخصوص؛ كمن يقول إن احليوان  وموضع آخر أن يكون معطى اخلاصة قد جعل
 فإن اإلنسان إذ هو نوع من احليوان فإمنا يعرف بعد احليوان، فكيف يعرف به: قبيح هو الذي نوعه اإلنسان؛ وهذا

الوجود؛ وأعين باملقابل املقابل   هو معه يفوكذلك إذا أخذ شيئا ليس أعرف من الشيء ألنه مقابل له، أو. احليوان
واملتناقضات، فامللكة أعرف،واإلجياب أعرف وأما املتضايفات فإا معا يف  وأما امللكة والعدم. باملضادة أو التضايف

وهي معا،  واألمور اليت ليست متقابلة بالتضاد. بعضها أقدم، فليس بعضها يعرف ببعض، بل مع بعض املعرفة ليس
بعضها بعضا يف املعرفة بوجه، فال  وهذه ال يتقدم. ما متضايفات، وإما أمور كاألنواع اليت حتت جنس واحدفهي إ

فاعلم من هذا أن الرجل املستعمل للنوع يف حد . علمي جيوز أن يؤخذ بعضها يف تعريف البعض؛ وهذا موضع
 إما مع النوع معا يف املعرفة، وإما  مسيء، فغن اجلنس-النوع املضايف للجنس   على أن ذلك النوع هو-اجلنس 
 .النوع أقدم من

كاتب، فال يكون دل على كل  وموضع آخر أن جتعل اخلاصة ما ال يلزم دائما، كمن جيعل خاصة اإلنسان أنه
يوىف خاصة شيء هو له يف زمان ما، كزيد يف هذه الساعة  وموضع يليق به، وهو أن يكون دائما إمنا يريد أن. إنسان

 وعمرو قاعد، مث ال يدل على انه إمنا يعرف زيدا تعريفا يف هذا الزمان بل بأخذه يزه عن عمرو بأنه جالسعندما مي

القعود، وال عرفه يف ختصيص  مطلقا، فيكون مل يعرف زيدا مطلقا، إذ مل يعرفه وهو يف زمان آخر مشارك لعمرو يف
 .حال، إذ مل يشر إليها

القياس إىل احلس، وذلك احلس ال تدوم نسبته من الشيء؛ مثل من قال أعطيت ب وقريب من ذلك أن تكون اخلاصة
عندما  إا الكوكب الذي هو أضوأ الكواكب يكون متحركا فوق األرض، فتكون هذه اخلاصة للشمس يف الشمس

 فإن لسامع هذه اخلاصة أن ال .وأما إذا غابت فال تكون متميزة ذه اخلاصة عن سائر الكواكب. حتس فوق األرض

فيعلم أن احلكم غري متغري، فال تكون معرفته حاصلة من  يسلم أن حاهلا هناك هذه احلال، إال أن ينظر نظرا آخر،
إن السطح هو : فأما إن قال قائل. أخرى، وتكون جهة تعريف قائل اخلاصة قاصرة جهة قائل اخلاصة بل من جهة

رسم فقد كذب،  وأيضاً، إن أخذ احلد على انه. حيسأوال فيكون قد وىف جيدا، ألنه كذلك هو، أحس أو مل  امللون
 .ومل حيسن

يغفل اجلنس؛ فإن املتمم جلودة الرسم أن يكون دل  وموضع آخر، وهو أنه جيب أن يكون املعطى للرسم واخلاصة مل
 أما الوجه السهل فألنه ملا كان. وجه سهل، ووجه حقيقي فيه أدىن صعوبة :فيه على اجلنس؛ تعلم ذلك من وجهني

 تعريف حدي من جنس وفصول، وتعريف من جنس وخاصة، وتعريف من: يكون على ثالثة أحناء التعريف املقول
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فهو إما حد  أعراض وخواص؛ وكان التعريف من جنس وعرض خاصي بالنوع ليس حبد، وكل تعريف بقول مساو
ريا على الذات من الذي أدل كث وإما رسم وإما خاصة، لكن هذا ليس حبد، فهو إذن تعريف رمسي خاصي، لكنه

غري رسم، وجيعله أدل وأشد تعريفا، واألدل أفضل،  فإذن أخذ اجلنس يف الرسم ال جيعل الرسم. ليس فيه جنس
أنك إذا ميزت، فيجب أن تدل على األمر الذي يقع له التمييز مبا  فإذن أخذه أفضل، فتركه أنقص؛ وخصوصا

 .اجلنس ميزت، وهو
   

البتة؛ مثاله، إذا قلت  ، فألن إعطاء اخلاصة وحدها إذا مل يقترن به جنس معلوم، مل يكن متييزاجلهة احلقيقية وأما من
أن يكون هذا الشيء حيوانا أو إنسانا،  ضحاك، أي شيء ذو استعداد للضحك، مل يكن نفس علمك ذا يوجب

 تظن به أنه ال جيوز أن يكون عندك علم آخر تعلم به، أو ظن بل جوزت أن يكون من أمور أخرى، اللهم إال أن
فإذا كان نفس تصورك الضحاك ما مل . وهذا شيء قد عرفناك مثله يف الفصل. حيوانا يكون الشيء ذو الضحك إال

فإن . اإلنسان به علم آخر ال ميتنع أن يكون الضحاك واقعا يف غري احليوان، فيكون حينئذ غري دال على يقترن
ضحاك؛ إذ هذا وحده مل يعرفك، بل هذا  فس التعريف هو قول القائل إنهعلمت علما آخر مينع هذا، فيكون ليس ن

. والرسم واخلاصة هي اليت لذاا تعرف الشيء، أو بنفسها. اإلنسان وشيء آخر عندك، عرفاك أن املشار إليه هو

إما  نس، فإنهفإذن البد يف اخلاصة والرسم من إدخال اجل. يكن رمسا فاضال، وإن كان رمسا ما وما مل يكن كذلك مل
الراسم، فيكون املفهوم عندك  أن يدخله الراسم مصرحا، وإما أن تدخله أنت بعلم عندك فتضيفه إىل مفهوم قول

للمعرف عندك، جيب أن تدل فيه على اجلنس؛ فغن مل تدل  فإذا أريد أن يكون اللفظ مساويا. اجلنس واخلاصة معا
لكن احلد والرسم جيب أن يكون اللفظ فيهما مطابقا .  املعرفمطابق جلميع املعىن فيه على اجلنس، فاللفظ غري

ترك اختصارا،  فإن مل يقل. الذي يراد من غري نقص، فإن نقص فذلك إخراج ملا من حقه أن يكون مقوال للمعىن
 .كما تضمر املقدمات الكربى يف القياس

  الفصل الثاين

  يشتمل على مواضع يف" ب"فصل 

 عطأن اخلاصة أعطيت أو مل ت

فمن هذه املواضيع أن . بأنه هل اخلاصة يف نفسها خاصة أو ليست ويلي هذه املواضع ال تتعلق باإلجادة والرداءة،بل
. خباصة صادقا على واحد البتة، أوال يكون صادقا على واحد بعينه، فال يكون ما فرض خاصة ال يكون محل اخلاصة

 قد - مع أنه عامل -وجد أن املهندس   أم ال يغلطون البتة، مثإن خاصة املوصوفني بأم علماء: مثل أن يقول قائل
فإذن ليس خاصية العامل . عرض ألبقراط صاحب الشكل اهلاليل يكون غالطا إذا غلط عليه يف ترتيب الشكل؛ كما

 وليس ما اعترض به عليه شئ، حني ظن أن فيه جتوزا، إذ من الباطل أن يكون. صحيح وهذا املثال. أن ال خيطئ
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إن : قالوا، فإن قوهلم وليس األمر على ما. املهندس خيطئ، فإنه إن أخطأ مل يكن خمطئا، من حيث هو مهندس
خيطئ، وال يكذبه بل يكذب شيئا آخر، وهو أن  إن املهندس: املهندس ال خيطئ من حيث هو مهندس، ال يقابل قوله

. وقولنا املهندس خيطئ من حيث هو مهندسقولنا املهندس خيطئ،  وال سواء. املهندس خيطئ من حيث هو مهندس

وقد . مهندس أنه ال خيطئ، إال أن يقال فيما هو فيه مهندس، أو من حيث هو مهندس فإذن ليس يصدق على كل
- علمت  .هو كل مهندس وما جيري جمراه، كيف هو، واملراد فيه:  أن معىن قولنا-فيما سلف  

حيوان قابل للعلم، مث  إن خاصة اإلنسان أنه: ، كمن قالوموضع آخر أن يكون القول أعم من أسم املخصوص
 .جيعل امللك كذلك

فهو يف . واملخصوص هو األمر الذي هو النوع الالزم له اخلاصة وموضع آخر، أن جيعل املخصوص خاصة للخاصة،
كذلك، بل إن خاصة الطف األجسام أن تكون نارا، وليس األمر : حمموال، مثل من قال طباعه أن يكون موضوعا ال

املوضوع الواحد له خواص  :وقيل يف التعليم األول. كان وال بد فإن خاصة النار هي أن تكون الطف األجسام إن
لكان خاصة األمور كثرية متباينة احلدود، فما كان  فلو كان املوضوع خاصة هلا،. كثرية، كل واحد منها غري اآلخر

 .اجلودة وهذا كالم يف غاية. خاصة

 .أن يكون أخذ الفصل على أنه خاصةوموضع آخر، 

أن تكون اخلاصة توجد قبل وجود املخصوص ال دائما معها فقط؛ كاملشي يف السوق،  وموضوع آخر للمبطل، وهو
 .ميكن أن جيعل خاصة زيد، فقد يوجد قبل زيد وبعده فإنه ال

عل اخلري خاصة الشيء خاصة السم، وليس خاصة ملرادفه، كمن جي وموضع آخر للمبطل، وذلك إذا كان
وكذلك إن الشيء خاصة ملوصوف بشيء وليس خاصة شئ، يكون ذلك املوصوف . للمؤثر للمطلوب، وال جيعله

موصوفا بأنه خاصة  ما معا؛ كاملوصوف بأنه ضحاك، فإنه بعينه املوصوف بأنه مستحى؛ فإذا كان الفحش موصوفا
 .اخلاصة ليست خباصة حى، كانتاملوصوف بأنه ضحاك، مث مل تكن خاصة املوصوف بأنه املست

   
هو ضحاك، وال  ، فال تأخذ املوصوف بأنه ضحاك من حيث"من حيث: "تدِخلْ يف واحد من االعتبارين لفظة وال

؛ فقد علمت الفرق بني "حيث من"املوصوف باملستحى من حيث هو مستحى، بل خذمها مطلقا من غري اعتبار 
 .اإلثبات واإلبطال املطلقني ذا املوضوع نافع يفوه". من حيث"املطلق وبني املقول فيه 

 .متباينيني، ومنعت ذلك من قبل قد جعلت الشيء هاهنا خاصة ملعنيني: والقائل أن يقول

بأنه املستحى، فاإلشارة مستحى، فاإلشارة فيه إىل موضع  احفظ قولنا املوصوف بأنه الضحاك، واملوصوف: فنقول
ذي أوردناه إىل أن املوصوف خباصية االستحياء ال يكون موصوفا أيضا خباصية ال واعلم أنا نشري باملثال. واحد

 .حىت يكون الفحش يلزمه ويساويه الفحش،

األعراض الذاتية للجنس الذي أعطيناه اخلاصة لنوعه، مث ال  وموضوع آخر، أن يكون للخاصة مقابل، ومها من
ع، مثال أن كل واحد من اإلنسان والفرس واحد بالنوع األنواع بالقياس إىل هذا النو يوجد املقابل خاصة لسائر

للحيوان، ينقسم ما  مقابلة للسكون باإلرادة، وكالمها من األعراض الذاتية احليوان، واحلركة باإلرادة حتت
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أنه املتحرك بذاته باإلرادة، فيجب أن تكون  فإن جعل خاصة اإلنسان. احليوان، على ما علمت يف كتاب الربهان
 .فليست اخلاصة خاصة. الساكن بذاته من تلقاء نفسه، لكنه ليس ذلك لفرس بالقياس إىل اإلنسان أنهخاصة ا

 يبعد أن يغالط به املشاغبون، مثل أنه إذا كان ملوضوع ما خاصة، مث كان لذلك املوضوع وموضوع آخر، ال

املوضوع وحده، بل  يس لذلكخواص أخرى وحمموالت أخرى ال توجد لغريه؛ فإن تلك اخلاصة قد ميكن أن جتعل ل
الضحاك، فيكون الضحاك خاصة ألشياء كثرية،  فإنه إن كان خاصة اإلنسان. لذلك املوضوع مع حمموالته األخرى

بل قد يؤخذ حمموله على اإلنسان . املستحى، ولإلنسان القابل للعلم مثل أنه خاصة لإلنسان اخلجل، ولإلنسان
غري  منها أن يكون الضحاك خاصة لإلنسان، وأيضا ملا هو يف املعىن: طةذلك وجوه من املغال األبيض فتعرض من

خاصة لقابل العلم أيضا،  وأيضا سيكون الضحاك. اإلنسان؛ فإن اإلنسان مع اخلجل بالطبع غري اإلنسان وحده
 .والذي من شأنه أن يستحي، فتكون اخلاصة غري اخلاصة

لإلنسان األبيض   من اإلنسان؛ فإن روج أن الضحاك خاصةآخر، مثال أنك تعلم أن اإلنسان األبيض أخص ووجه
خاصته أنه ضحاك، فاإلنسان األبيض خاصته  واإلنسان البيض إنسان، واإلنسان: بسبب أنه خاصته لإلنسان، فقيل

 .األسود ليس ضحاك، أو عرض أن تكون اخلاصة ليست خباصة أنه ضحاك، عرض من ذلك أن يكون اإلنسان

 غري ذلك؛ فأما الوجه األول فيكفي اخلطب فيه أن تعلم أن قولنا الضحاك خاصة ض وجوه أخرىوقد ميكن أن تعر

موضوعا له؛ على ما علمته  لإلنسان،معناه أنه خاصة ملا يوصف باإلنسان، وما يوصف باإلنسان هو اإلنسان ال غري،
 الضحاك خاصة ملا يوصف بأنه قابل العلم، كان معناه أن إن الضحاك خاصة لقابل: وإذا قلنا. يف غري هذا املوضع

علمت فيما سلف أن املوصوف باإلنسان هو ذات اإلنسان، لكن املوصوف باألبيض  فقد. العلم، وليس إال اإلنسان
ذات آخر  وإن كان أبيض ما موصوفا بأنه أبيض مطلق، ليكن مع. األبيض، وهو إنسان ما، أو ثلج ما هو شيء غري

شيء غريه من حيث هو  وإنسان ما ال يكون موصوفا به.  من حيث إنه أبيضقد يكون موصوفا به شيء غريه
املوصوف " املستحى:"فإذا عىن بقولنا .وليس كذلك اإلنسان. إنسان، فيكون األبيض له موصوف هو شيء آخر

وأما إن أخذ املستحى، من حيث هو . لشيء آخر غري اإلنسان باملستحى على الوجه الذي قلنا، مل تكن اخلاصة
فإن املستحى، من . فإن املستحى، من حيث هو مستحى، ال يقال عليه الضحاك مستحى، فليس الضحاك خاصة له،

 .وأما الضحاك فشيء آخر، وعلى ما علمت هذا يف مواضع أخرى. ليس إال املستحى حيث هو مستحى،
   

متيزت له اخلاصة اليت   األصل الذي قلنا،املتأمل، فميز بني امللكة واحلال، وبني ما له امللكة واحلال، وعرف فإذا تأمل
إذ . اخلاصة مثال امللكة فتوجد لذي امللكة تكون لشيء يف نفسه، واليت تكون بالعرض وبسبب شيء آخر، إذ تكون

امللكة، وذلك إما خاصته ملكة حتمل على ذي امللكة باالشتقاق، وإما  كان ما خيص امللكة قد يوجد أيضاً لذي
منها  أما الذي باالشتقاق فمثل العلم، فإن خاصة العلم تشتق. ى ذي امللكة بغري اشتقاقعل خاصته ملكة حتمل

اشتقاق فمثل الضحاك، فإن خاصة  وأما الذي بغري. خاصة حممولة على العامل، وال تكون هي نفسها خاصة للعامل
ة قد يعرض أن حيمل وكذلك فإن الذي لذي امللك .الضحاك، من حيث هو ضحاك، قد توجد حممولة على اإلنسان

اإلنسان، فإنه قد توجد حممولة على املستحى، فيعرض من هذا أن  على املكلة، مثل أن الضحاك، وهي خاصة
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 .يشكل األمر

فيجعل خاصة العلم  املثال األول فيغالط وجيعل خاصة امللكة اليت ال حتمل باالشتقاق خاصة لذي امللكة، أما يف
 .العلم ال يزول التصديق به  ال يزول التصديق به، كما أنخاصة العامل، فيكون العامل أيضاً

فإذا راعى املراعى فميز بني الشيء الذي له اخلاصة . كثرية خمتلفة وأما يف املثال الثاين فيجعل اخلاصة خاصة ألشياء
للشيء بذاته  تكونإما مقارنة ملكة لذي امللكة، أو مقارنة ذي امللكة للملكة، حتصل له اخلاصة اليت  وبني ما يقارنه،

بعد هذا الوجه، فمعرفتك بالقياس  وأما الوجه الذي ذكر أوال. وأوال، واليت تكون على طريق العرض أو الغلط
 .وشروطه ختصك عن الغلط فيه

 األول، وهو أن يراعى التصريف، فيؤخذ العلم وخاصته، ويؤخذ املشتق له االسم من العلم وموضع ينفع يف القسم

يزول التصديق به، مل جيعل  فإذا كان خاصة العلم أنه ما ال. ؤخذ من خاصة ملكة خاصة له باالشتقاقوهو العامل، في
وإذا كان خاصة العامل أنه الذي ال . تصديق ال يزول ذلك خاصة العامل بل جعل خاصة العامل أنه اإلنسان الذي له

أنه ملكة تصديقية ال : بل جنعل خاصة العلمفيجب أن ال جنعل هذا خاصة العلم،  يزول تصديقه ملا صدق به وقاله،
ومقابلة ما، فال جيب أن يؤخذا  وذلك ألنه ملا كان بني العلم وبني العامل معاندة. التصديق ا من العقد والقول يزول

 .خواصهما، كما يراعى فيهما كشيء واحد، بل جيب أن يراعى التقابل أيضاً بني

إن خاصة : مثاله، أن يقال. مطلقا، فيكون ذلك باطال  الطبع، فتؤخذوموضع آخر، أن تكون اخلاصة خاصة بشرط
فليس كل إنسان . مل يكن حقا" بالطبع:"رجلني، فإن هذا ما مل يقترن به أن يقال اإلنسان بالقياس إىل الفرص أنه ذو

 صادفت وقت حىت إذا وأما إذا قيل هو كذلك يف طبعه، أي هو كذلك يف صورته اإلنسانية،. رجلني يف الوجود ذا
 .من خارج، كان ذا رجلني؛ كانت اخلاصة كاملة تكونه مادة وافرة، ومل تقع آفة يف تلك املادة، أو مل يعرض عارض

الشيء وال، ولشيء آخر بعده، فإذا مل مييز ذلك مل تكن اخلاصة خاصة؛  وموضع آخر أن مييز يف اخلواص ما يكون
فيه، فال  التلون أوال، فإذا مل يقل ذلك فنجد اجلسم يشارك السطحخاصة السطح التلون، ومل يقل  مثل من يقول إن

 .ولو قال ذلك لتحصلت اخلاصة بواجبها. يكون ذلك خاصة السطح

يف اخلاصة  تعلم أن احملموالت ختتلف بوجوه محلها اختالفا ظاهرا بشرائط تلحقها، فيجب أن تراعى بل جيب أن
للشيء ال حمالة حقا، ويكون كونه يف  ن األشياء ما ال يكون وجودهفم. تلك اجلهات، لتعلم أا كيف توضع خاصة

يكون وجوده له حمالة حقا، ولكن يكون كونه من شأنه أن يعرض  الطبع حقا، كذي الرجلني لإلنسان؛ ومنها ما ال
 .خاصا بالشيء، كذي أربع أصابع لإلنسان له يف الندرة حقا، ويكون

 .إن النار ألطف األجسام أجزاء، وذلك يف القوام :هلمومنه ما تكون نسبته إىل الصورة، كقو

 .إن احليوان حيس ويتحرك، أي يف طباعه أن حيس ويتحرك: على اإلطالق، كقوهلم ومنه ما تكون نسبته إىل اجلملة

كما ينسب الفهم إىل  ما تكون نسبته إىل الكل ليس على اإلطالق، وال للصورة كما هي، بل ألنه جلزء منها، ومنه
 .باحلقيقة وهو اجلزء الفكري فس، وهي صورة ما، وليس ينسب إليها كيف كان، بل هو جلزء منهاالن

 .اإلطالق، بل يكون له بالقُنية والتعلم وغري ذلك، كالعلم لإلنسان ومنه ما ال يكون للشيء يف الطبع البتة وال على
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من حيث هو  نسان إنه حاس أرحى، فذلك لهيكون له بالشركة، ومثاله من جهة معىن أعم؛ كما يقال لإل ومنه ما
فيجب أن يوضع . ال على اإلطالق فإن كان خاصة ما مثل هذا، فيكون خاصته بالقياس. حيوان، ويشاركه فيه غريه

على اإلطالق أوىل، أو اجلزء من الصورة مقتىن ليس يف الطبع،  يف اخلاصة أا بالطبع، أو يف الندرة، أو للصورة، أو
 .بقياس شيء  شيء، أوأو بقياس كل

الذي إذا كان مثال يف الغاية ظن شيء،  وكذلك يراعى ما يقع فيه االختالف من جهة األكثر واألقل، مثل الشيء
إن النار هو اجلسم العايل والطايف جدا؛ فإن اهلواء أيضاً : قوهلم وإذا مل يكن يف الغاية ظن خاصة ملعىن أعم، مثل

 .ايف مطلقا خيص احلار، ويوهم أن الطايف جدا خيص الناراحلار، فيكون الط طاف، ويعمهما

فليست الشعلة  التفاضيل ليس يقع حبسب اجلنس، بل حبسب النوع، مثل النريان فإا ختتلف باللطافة؛ ورمبا كان
اجلسم فحينئذ إذا قيل إن النار هو . وكلها نريان الصافية املصباحية أو الربقية، مثل الشعلة االلتهابية أو اجلمرة؛

ولذلك ال تكون اخلاصة املأخوذة على أا مطلقة مثل اخلفيف، وهي . الغلط اللطيف جدا، مل يعم النوع، ووقع
اخلفيف جدا،  خفيف جدا، فال يكون اخلفيف خاصة للنار وحدها، وال: اخلاصة املقيدة باإلفراط، كقولك بعينها

عند الكبرية، وال اللهيب عند   ليست خفيفة جدافإن اخلفيف جدا ال يكون مقولة على كل نار، فإن الصغرية
 .الربق

إن : إما أن تأيت باسم مرادف، كمن يقول: على وجهني وموضع آخر، أن جتعل الشيء خاصة لنفسه، وذلك
ومعىن احلد هو . خاصة الالئق، أو تأيت باحلد فيكون احلد قد جعله خاصة احملدود اإلنسانية خاصة البشرية، واجلميل

غري املخصوص يف  ومعىن اخلاصة شيء من بعد معىن املخصوص بل جيب أن تأخذ اخلاصة ما هو. دود نفسهاحمل معىن
 .احليوان، وكان منعكسا عليه، لكان خاصة طبيعته، وترجع عليه بالتكافؤ؛ مثل اجلسم ذي النفس لو كان معناه غري

 البحر؛ واهلواء من حيث هو هواء؛ مث ال كماء البحر من حيث هو ماء وموضع آخر، فيما يكون له أجزاء متشاة،
ماحل، أو  ماء البحر خاصيته أنه: يشترك فيها الكل واجلزء، بل يكون ذلك إما لألكثر، كمن يقول يكون أتى خباصية

ليس ماء البحر ماحلا، وال كل ماء  إن اهلواء هو املستنشق؛ مث: أو يكون من جهة جزئه، كمن يقول .أن أكثره ماحل
بل جيب أن يكون . ليس كله مستنشقا وكله هواء، كما جزؤه هواء واهلواء أيضاً. ه ماحل؛ وكله ماء حبرالبحر أكثر

 .إن األرض ثقيلة بالطبع؛ فنجد الكل، وكل جزء، ذه الصفة: لألرض كما يقول معطى اخلاصة

  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 يف استعمال املواضع املشتركة يف اخلاصة

. أنه إذا مل يكن الضد خاصة الضد، مل يكن الضد اآلخر خاصة الضد اآلخر ول املشتركة،ومواضع أخرى من األص

وقد . لإلثبات ويصلح هذا أيضاً. تكن خاصة العدل أنه أفضل شيء، مل تكن خاصة اجلور أنه أخس شيء فإنه إذا مل
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آلخر موجودا لضده يكون الضد ا علمت أن هذا مشهور، وأنه ال ميتنع أن يكون أحد الضدين خاصا بضد، مث
 .وألمور أخرى

إذا مل يكن الفاضل خاصة الضعف، فليس املفضول خاصة النصف؛ وهو  وأيضا، موضع من املتضايفات، مثل أنه
 .واإلبطال لإلثبات

وجود احلس خاصة للسمع؛ ويصلح  وموضع من العدم وامللكة، أنه إذا مل يكن عدم احلس خاصة للصمم، مل يكن
 .احلس ويصم، وإن جيد احلس ويسمع تق امسه من األمرين، مثل أن يعدموكذلك املش. لألمرين

 .خاصة، فمقابلة بالنقيض ليست خاصة؛ وهذا لإلبطال وكذلك من املتناقضات من جهة أنه إن كان احملمول

أنه إن كان أن نتخيل خاصة أن حنس، فأن ال نتخيل خاصة أن ال حتس؛ وهذا  وكذلك من جهة املعادلة أيضاً،
 .واإلثبات طاللإلب

وليس يصلح لإلثبات إال على سبيل  والثالث أنه إن كان الشيء خاصة للشيء، فال يكون خاصة ملقابله بالنقيض؛
 .املغالطة

مثل أنه إذا كان معقول وحمسوس، وغري مائت ومائت، مث . جنس واحد وموضع آخر على سبيل تعادل القسمة من
كان احملسوس  مل يكن احليوان املعقول خاصة ملا ال ميوت، كاملالئكة؛ وإناحملسوس خاصة للمائتات،  مل يكن احليوان

 .خاصة للمائتات كان املعقول خاصة للمالئكة
   

ومعنيني، كل واحد  يعترب أيضاً ذلك، أنه إذا كان شيئان يشتركان يف معىن عام، وكان وجودمها يف شيئني واملصحح
األمرين، ويكون ذلك خاصة له، فاآلخر  عمومه بكونه ألحدمنهما يف واحد فقط، وكان واحد منهما يتخصص 

. فإما فضيلتان ووجودمها يف قوتني للنفس، أعين الفكرية والشهوانية خاصته أنه لألمر اآلخر؛ مثل الفهم والعفة،

للجزء  فضيلة للجزء الفكري، وكان ذلك خاصة للفهم، فيجب أن تكون خاصة العفة أا فضيلة مث كان الفهم
 .وهذا أيضاً علمي. هواينالش

خاصة للمصروف، فليس التصريف خاصة للتصريف،  وموضع من التصاريف، أنه إذا كان املصروف ليس
واإلبطال، وتؤكده أمثلة، مثل أنه إن مل تكن خاصة ما هو على طريق العدل  وهو موضع جديل لإلثبات. وبالعكس

كانت  وإن كان خاصة اإلنسان أنه مشاء ذو رجلني،. الطريق اجلميل، مل تكن خاصة العدالة اجلم أن يكون على
 .خاصة ما جيري اإلنسانية أنه جيري على طريق مشى ذي رجلني

سلب التصريف مه يلب املصروف، مثل ما ليس على طريق العدل، وما ليس على طريق  وكذلك يعترب جانب
 .الضدوكذلك العدم وامللكة، واملضاف، و. وغري العدل وغري اجلميل اجلميل،

املصدر  التصاريف والنظائر نظر علمي، وهو أنه ليس جيب إذا كان املشتق خاصة املشتق، أن يكون ويف موضع
الضاحك خاصة الناطق يكون  ليس إذا كان: مثاله. خاصة املصدر؛ بل رمبا مل يكن املصدر حمموال على املصدر

ومع ذلك فحيث ال حيمل املصدر .  ال حمالةخاصة الضحك خاصة الناطق خاصة النطق، لكان حينئذ يكون الضحاك
 .خاصة النطق اإلنساين أن يقارا الضحك على املصدر تكون املقارنة خاصة؛ مثل أن
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نسبة شيء إىل آخر، كنسبة ثالث إىل رابع، والثاين خاصة أو ليست  وموضع آخر من النسبة، وهو أنه إذا كان
  املرتاض نسبته إىل اخلصب نسبة الطبيب إىل الصحة، فإن كانأن: مثاله. أو ليست خباصة خباصة، فالرابع خاصة

وهذا املوضع ليس  .خاصة املرتاض أن يكون مفيدا للخصب، فخاصة الطبيب أن يكون مفيدا للصحة، وبالعكس
غري مفيد؛ فإنه إذا كانت النسبة مثال هاهنا  بعلمي، وإمنا كان يصري علميا لو كان صار علميا بشرط، وذلك الشرط

مساو له، مل جيب ألنه مفيد واألول مفيد أن يكون كونه يفيد ما يفيده مساويا  أنه يفيد فقط ال يف أن كونه مفيدايف 
منهما يفيد ما يفيده  وأما إذا كان تقدم فعلم أن كون كل واحد. كان األول كونه يفيد ما يفيده مساويا له له؛ وإن

أنه ليست خباصة إىل اعتبار املناسبة ومثال هذا   حيتاج يف إثباتمساو له لإلثبات، أو غري مساو له لإلبطال، فليس
فيشترك . للصحة، ويكون املرتاض وغري املرتاض معا يفيد أن اخلصب أنه ميكن أن يكون الطبيب وحده مفيدا

 مث تكون إفادة الصحة حينئذ بالطبيب، وال تكون إفادة. اما مفيدان للخصب والصحة الطبيب واملرتاض يف

علم أما  ب خاصة باملرتاض، فإن كان علم من قبل النسبة يف كل واحد منهما يوجب مساواة، حىتاخلص
غري جمد البتة، اللهم إال أن يكون أمر آخر؛  يشتركان يف إفادة أمر مساو، فبني أن استعمال املناسبة يف إثبات اخلاصة

من كل وجه كحال الطبيب من الصحة، حال املرتاض من اخلصب  وهو أن يكون قياس يوجب أنه جيب أن تكون
 فأما إذا. إفادة الصحة، فحينئذ ننتقل من الطبيب إىل املرتاض إذا كان نسبته توجب كذا مث يعلم أن الطبيب خيصه

 .اعتمد نفس املناسبة وحدها، ومل يكن على هذه اجلهة مل يكن املوضع ضروريا

واحدا، ليس  وهو أنه إذا كان حكمه عند شيئني حكماآخر من نسبة الواحد إىل االثنني وإىل األوىل،  وموضع
وأما إذا صح أنه . ليس بأوىل وكذلك إن مل يكن خاصة لألوىل مل يكن ملا. خاصة ألحدمها، فليس خاصة لآلخر

. ال تشارك، بل زال أن حكمه عندمها بالسواء خاصة ألحدمها؛ فقد زال أن يكون خاصة لآلخر؛ ألن اخلاصة

وأما يف السلب فال تنتفع به أيضاً إال يف . فهذا ال ينتفع به يف اإلثبات أحدمها دون اآلخر؛وكيف وهو موجود يف 
واحدة، أو رمبا نتج  أما يف اجلدل فإنه رمبا سلم اادلة أن نسبته إىل األمرين. يف العلوم فال ينتفع به اجلدل، وأما

يف الوجود، ويف نفس احلق، إىل شيئني نسبة  سبتهوأما يف العلوم فيبعد أن يكون حممول ن. ذلك عنده مما يتسلمه
خاصة أو ليس خباصة، وذلك ألنه إن كان جمهول احلال مل يعلم أن  واحدة السلب؛ مث يكون هناك موضع حبث أنه

 .واحدة نسبته
   

حىت علم  معلوم احلال فقد علم أوال أنه ليس خباصة حىت سلب عن كل واحد، حىت يسلب عن االثنني، وإن كان
 .ن حاله منهما حال واحدة يف السلبأ

 مثل أنه إذا كان خاصة اإلنسان أن يكون يف نفسه أمرا، فخاصة -تعرفه   وأنت-وموضع معترب بالكون والفساد 
 .والسلب وهذا علمي، وهو لإلثبات. هو أن يكون ذلك األمر؛ وخاصة فساده أن يفسد ذلك األمر تكون اإلنسان

الالحقة للشيء من جهة نوعه، ويكون لنوعه  ، أنه ينبغي أن تكون اخلاصة من املعاينوموضع آخر لإلثبات واإلبطال
وقد علمت معىن الالحق من قبل ما هو يف غري هذا املوضع؛ فإنه إن . ماهيته ملا هو نوعه؛ وباجلملة ملاهيته ومن طريق

وماهيته، بل  ن حيث صورتهاملأخوذة خاصة ليست تلحقه من حيث هوهو، كما ال يلحق السكون اإلنسان م كانت
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املالحة اليت هي من اللواحق  من حيث هو جسم؛ أو كان يلحقه ولكن ال من جهة يصري ا خاصة مساوية، مثل
 .اخلاصة خاصة للصورة اإلنسانية ولكن ليست خباصة حقيقية فال تكون

ك يلحقه لطباعة، وتنعكس للحيوان، فذل وأما إذا كانت اخلاصة مثل ما للحيوان من كونه مركبا من جسم ونفس
 .عليه؛ فهذه اخلاصة جيدة

 إن املركب ليس من: إن كون احليوان مركبا من جسم ونفس هو حده ال خاصته، فنقول له :لكن لقائل أن يقول

ومل يؤخذ اجلسم هاهنا  املعاين اجلنسية للحيوان، بل هو من لوازم جنسه، بل جنسه اجلسم، وفصله أنه ذو نفس؛
اجلسم اجلنسي؛ ومل يؤخذ البتة النفس على انه  اجلسم كجزء من الفصل، ألنه هو اجلسم املادي الجنسا؛ بل أخذ 

وليس أيضاً املركب من جسم جنسا مبعىن اجلسم، . جزء فصل منطقي فصل يف احلد، فذلك ال يصح، بل على أنه
ن املركب من جسم ال جسم هو انه جسم، وإن كان يلزمه لزوما من خارج، فيفهم أ فليس مفهوم املركب من

ظاهرة لك مما  وهذه األشياء. جسما، ولكن ذلك مفهوم الزم؛ ال مفهوم مضمن، وإن كان يلزمه لزوما يكون إال
 .سلف، وإمنا نشري إشارة للتذكر

 .تغيريا يبقى معه الصدق، فإنه ينقلب خواص ورسوما واعلم أن كثريا من احلدود إذا غري

 قل، مثل أنه مل يكن ما هو أكثر تلونا خاصة ملا هو أكثر جسمية، مل يكن األقلواأل وموضع آخر مأخوذ من األكثر

يكن األكثر لونا خاصة ملا  وقد يعترب ذلك مع اإلطالق، فإنه إن مل. تلونا خاصة ملا هو أقل جسمية؛ وإن كان، كان
شرط ومشهور إن ترك موضع قد يكون حقيقيا ب وهذا. هو أكثر جسمية، فليس امللون مطلقا خاصة للجسم مطلقا

إذا كان املوضوع واملأخوذ خاصة كالمها يقبالن األشد واألضعف معا،  أما حقيقيا، فإمنا يكون حقيقيا. ذلك الشرط
فكان ذلك  القانون، مثل السواد واجلمع للبصر مثال، فإنه ملا كان السواد مطلقا جيمع البصر، فحينئذ يستمر هذا

وما هو أقل سوادا فهو أقل مجعا، وكل  ضعف معا، فمن البني أن ما هو أشد مجعا،خاصة له وكانا يقبالن األشد واأل
 .اإلبطال وكذلك يف. خاصة لكل، وبالعكس يف مجيع ذلك

من ذلك، فإنه ليس إذا كانت النار  وأما إذا كان املوضوع ال يقبل األزيد واألنقص يف طباعه، فليس جيب شيء
بالروية، جيب أن يكون ما هو أشد حركة إىل فوق أشد  اصته أن يفهمخاصتها أن تتحرك إىل فوق، واإلنسان خ

. هو أشد إنسانية، وهذا قد وضع يف املقدمة أن اإلنسانية تقبل األشد واألضعف نارية، أو يكون ما هو أكثر فهما

 من ب بكذا، أوىل إن أ: أن يقاس األكثر يف هذا املعىن باألوىل إال على سبيل املشهور وذلك أنا قد تقول وال جيب
. كذا أوىل بكذا لو كان: حماال، فنقول وال يكون كذا موجود ألحدمها، ورمبا كان وجود أحدمها أو كليهما

مثال ذلك يف املمتنع ما يقال من . شيء آخر، جيب أن يكون له وباجلملة ليس كل ما هو أوىل أن يكون لشيء من
 :وكما يقولون. قيق، وليس جيب أن يكون ذلك ممكنا يف اخلالءفيه املتحرك من املالء الر أن اخلالء أوىل أن يسرع

من املستقيمة حبسب  إن املستديرة أوىل بأن تكون ضدا للمستقيمة منها للمستديرة، أو املستديرة أوىل بذلك
 إىل املطلق يف احلقيقة، بل رمبا أقنع يف بعض فال حيسن إذن االنتقال من األوىل. اعتبارين، وليس جيب أن يكون

للشيء فقد حكم بأنه موجود له، اللهم إال أن يأخذ األكثر مبعىن األوىل  وأما أن حيكم بأنه أكثر وجودا. املواضع
 .ولسنا نذهب إىل ذلك يف هذا املوضع. االسم باشتراك
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 املوضوع من األكثر واألقل يف املناسبة، والذي مبعىن األوىل وغري األوىل، وقد تدخل الكثرة يف وموضع آخر

أوىل بأن يكون خاصة للحيوان من  ملا كان احلس: وهو أن يقول املبطل مثال. وهو جديل غري علمي. واخلاصة معا
ويقول املثبت ملا كان العلم أقل استحقاقا ألن يكون . خاصة العلم لإلنسان، وليس احلس خاصة، فليس العلم أيضاً

والسبب يف كون هذا غري علمي هو . ة للحيوانللحيوان وهو خاصة، فاحلس إذن خاص خاصة لإلنسان من احلس
نفسها، بل  اخلواص إذا كانت خواص باحلقيقة مل تكن خاصة أوىل مبخصوصها من خاصة أخرى مبخصوصها يف أن

 .حبسب التسليم وااللتزام

ا املوضوع، والوحدة يف جانب احملمول، فيقول املبطل إنه مل وموضع آخر جمانس لذلك أن جيعل الكثرة يف جانب
وأما املثبت فال . خاصة للسطح منه للجسم، فإذا مل يكن خاصة للسطح مل يكن للجسم كان اللون أوىل بأن يكون

وهذا املوضع  .وهو خاصة للجسم فهو خاصة للسطح، فإنه حينئذ يكون قد جعل اخلاصة مشتركة: أن يقول ميكنه
وأما الذي ال ميكن، فهو أن تكون بعض  .لذاتويكون األوىل مبعىن الوجود أوال وبا. حيسن استعماله يف العلوم

وأما إذا كانت اخلاصة واحدة واملوضوعات اثنني، فقد يصح أن  .اخلواص أوىل مبوضوعها من بعضها مبواضع أخر
 .املوضوعني منه اآلخر، وهو الذي هو موجود فيه بالذات وأوال تكون اخلاصة أوىل بأحد

 جانب اخلاصة، فإنه إذا كان ما ليس أوىل من آخر بأن يكون خاصة فإن الكثرة فيه يف وموضوع آخر بعكس ذلك،
وهذا املوضع . خباصة خاصة، فما أوىل بذلك فهو خاصة، وإن كان ما هو أوىل ليس خباصة فما ليس بأوىل ليس هو

التسليم املشهور، وإما أن يكون حبسب  وذلك ألنه إما أن يكون خاصة حبسب. جديل غري منتفع به يف العلوم
الذي يوجبه األمر يف نفسه، هو أن يسلم أن كذا أوىل بان يكون  والتسليم. لتسليم الذي يوجبه األمر يف نفسها

 :فإن كانت شروط اخلاصة موجودة فيه فكيف يقال. تكون شروط اخلاصة موجودة فيه أكثر خاصة فال يقع إال أن

علم أنه خاصة حني هلم  ة، فإنه قد يكون قدفهو إذن خاص: ولكنه ليس خباصة، فاآلخر ليس خباصة؛ أو كيف يقال
فأما إن علم أن شروطها أكثر من شروط اآلخر،  .أنه أوىل بأن يكون خاصة ذا املعىن، فضاعت إقامة احلجة عليه

. يبني بعد ذلك أنه ليس خباصة للشيء حىت جيعل األكثر شروطا خاصة فقد علم أن اآلخر فاقد شرط، فلم حيتج أن

 مجيع شروط اخلاصة، مل تكن وال واحدة منهما خاصة؛ فإن إحدامها ال تكون خاصة، وقد كان معفإنه ما مل جتت

هاهنا مع موضع آخر، وهو  سلف موضع من الناسبة املتعادلة أنه إذا كان شيئا لشيئني على وجه واحد، فاعترب ذلك
مل يشرط فيه أن يكون احملمول ألن ذلك األول  وقد أعيد مجيع ذلك يف التعليم األول،. أن يكون شيئان لشيء

فيما سلف إمنا يطلب كوا خاصة مضمنا فيه طلب أا موجودة، وهاهنا  موجودا، إمنا أخذ على انه موجود، فيكون
 .واحلمل متحققا، وكونه خاصة غري متحقق، فيطلب ذلك يكون الوجود

   
يف ذلك الشيء  ة اليت تعلقها بشيء آخرآخر، أن جيعل اخلاصة أمرا قد يكون بالقوة وال مييز بني القو وموضع

قوة، وبني القوة اليت تعلقها بشيء  اآلخر أن ال توجد، فيجوز لتلك القوة أن ال توجد، فتصري القوة حينئذ ال
مستنشق، فإن أخذه مستنشقا بالفعل فقد كذب، وإن أخذه  إن اهلواء هو جسم: مثال ذلك إن قال قائل. موجود
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أن تكون هذه القوة متحققة فيه، فإنه حينئذ غري مستنشق وال بالقوة؛ وهذا  استحالبالقوة مث عدم احليوان، 
يفعل أو ينفعل، فإن  إن املوجود ما يف قوة طباعه أن: وأما إن كانت القوة تعلقها باملوجود مثل أن تقول .لإلبطال

وأما االستنشاق فكانت القوة . علقت ا القوة هذه القوة إضافتها إىل موجود، وذلك املوجود هو املوضوع، وقد
أما أنه غري علمي . وهذا املوضع يف اإلبطال جديل غري علمي. للخاصة فيه يف املستنشق، وهو غري املوضوع الذي

استحال  فإن الذي يفعل حيتاج إىل أن يوجد منفعل، وإال: منهما متعلق مع املوضوع بشيء خارج فألن كل واحد
واهلواء من حيث هو مستنشق  .ج إىل أن يوجد فاعل، وإال استحال أن ينفعلوكذلك الذي ينفعل حمتا. أن يفعل

قوة الفعل يف املوجود تقابل قوة االنفعال يف غريه؛  معرض النفعال ما؛ وقوة ذلك االنفعال متقررة فيه؛ وإن كان
يال من أمرها أن قوة فعل يف غريه؛ حىت إذا شرط عدم اآلخر كانت القوة مستح وقوة االنفعال يف املوجود تقابل

وأما أنه جديل؛ . الفعل الفعل؛ كما إذا عم احليوان كانت قوة اهلواء يف أا تستنشق مستحيال أن خترج إىل خترج إىل
املستنشق؛ فإن االستنشاق ومجيع املصادر الفعلية  فألن مصدر أن يستنشق هو االستنشاق، وهو فعل وقوته يف

ن كان الفاعل التصريفي ليس الفاعل احلقيقي؛ وجيعل القوة عليها حيث وإ تضاف يف ظاهر املشهور إىل الفاعل؛
املصدر  إن قوة الضرب يف الضارب؛ وإمنا يف املضروب قوة اإلضراب؛ وإن كان: للفاعل؛ فيقال يصدر منه الفعل

 إىل فال تضاف يف الظاهر إال وأما القوة عليه. يضاف إىل املنفعل كما يضاف إىل الفاعل فذلك أخفى األمرين
الظاهر أن القوة على االستنشاق إمنا هو يف املستنشق؛  فلما كان ان يستنشق مأخوذا من االستنشاق؛ وكان. الفاعل

املشهور أن قوة االستنشاق يف غري اهلواء؛ فيلزم أن يكون يف شيء ال يكون  وكان هذا يدعو إىل أن يسلم يف
وأضاف  وأما حيث ذكر املوجود وجعله موضوعا،. جوداكان احليوان معدوما، فيكون املخصوص مو موجودا، إذا

املشهور هو أن القوة على الفعل  إليه قوة فعل أو انفعال، فجعله موصوفا بأنه فاعل أو منفعل؛ فكان الظاهر
للهواء من حيث هو مستنشق اسم ليس هو فيه حبسب  واالنفعال يف ذلك املوضوع املخصوص بعينه، فلو جعل

فاعال، لست أعين الفاعل احلقيقي بل الفاعل التصريفي الذي يقال فيه   مفعوال به، بلمذهب أصحاب التصريف
 .واملنفعل كما يقال للمنفعل بالسقوط ساقط؛ كان حينئذ حكمه يف املشهور أيضاً حكم الفاعل للمنفعل فاعل،

ل التصريف فاعل، فتكون قوة منفعال، فإنه يف شك فليكن ذلك مثال املوايت للفسق، فإن املوايت وإن كان يف احلقيقة
 .فيه، وال يعرض حينئذ ما عرض فيما قيل املواتاة ليست يف الفاسق اخلارج، بل

تكون اخلاصة مأخوذة مبعىن األزيد واألغلب يف موضع جيوز لو عدم  وموضع آخر جيد جدا؛ وهو أنه ال ينبغي أن
النار؛  لنار ألطف األجسام وأخفها؛ مث عدمتإن ا: اخلاصة لشيء آخر أغلب، مثل أنه إذا قيل املوضوع أن يبقى

الشيء حينئذ نارا؛ وكان أيضاً  بقى حينئذ شيء هو ألطف األجسام وأخفها وهو اهلواء؛ فكيف جيب أن يكون ذلك
ووجده ألطف األجسام وأخفها كان يكون عنده نارا؛ فإن أكد  لو كانت النار موجودة ومل يرها راء؛ ورأى اهلواء

علم بعدد األجسام كلها، وعلم بأا ال ميكن أن تكون أكثر من ذلك العدد؛ وال  د السامعذلك بأن يكون عن
اخلاصة؛ لكن ال يكون  ذلك اجلسم؛ وعلم بأا أيضاً ال يعدم شيء منها، فحينئذ يقوم هذا البيان مقتم ألطف من

ن يكون سبيل احلد والرسم واخلاصة وال ينبغي أ .غناؤها لنفس داللة اللفظ، بل للقرائن اليت تضاف إليها من خارج
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 .هذه السبيل

  متت املقالة الرابعة

 املقالة اخلامسة

  مخسة فصول يف احلدود

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 يف الشروط األول للتحديد

  ويف مواضع اعتبار جودة التحديد

   
موجودة على   أا هل هيوقد ننظر من أمرها يف. ننظر من أمرها يف أا كيف تؤلف، وكيف تكتسب احلدود قد

احلد؛ والثاين يف كيف اعتبار حال احلد  والنظر األول يف كيفية إجياد. الشروط اليت ينبغي يف تأليفها واكتساا
الوجه األول، وأما هذا الوجه اآلخر، فإمنا ننظر فيه يف هذا الكتاب  حال" الربهان"وقد سلف يف كتاب . املوجود

أعىن بالبحث األعم البحث اجلديل، وبالبحث األخص . يف ضمنه البحث األخصونستخلص  على البحث األعم،
 .وقد علمت كيفية كون البحث اجلديل أعم من وجه. العلمي البحث

أمر احلد أن ننظر هل هو أوال صادق على احملدود، فإنه إن مل يكن صادقا، فقد كفى  فأول ما جيب أن يراعى من
اجلنس القريب؛ فإنه وإن  الثاين أن ننظر هل دل فيه على املاهية املشتركة وهوو. البحث، وعلم أنه ليس حبد سائر

ليس جنس الشيء، أو ذكر جنس بعيد وترك  مل يكن اجلنس مقوال، وكان مل يذكر جنس البتة، أو ذكر جنس
ذلك موضعه، وعلمت أن اجلنس يدل على أصل املاهية  ولقد علمت مجيع. اجلنس القريب، فلم يعمل شيء

ماهية النوع، وإن دخل يف مجلة ما يدل حىت تتم به املاهية اخلاصة مث إن كان  شتركة، وأن الفصل ال يدل علىامل
ومساويا ملعىن  مذكورا، ومل يكن القول مساويا لعموم الشيء حىت يطابق القول الذات يف انعكاس احلمل، اجلنس

مث إن كان هناك جنس، وكان أضيف إليه . احلد د علىاالسم حىت يطابق القول الذات يف حقيقة املاهية، فلم يدل بع
فرمبا كان املضاف إىل اجلنس خاصة؛ ورمبا . فليس جيب أن يكون احلد حدا ما صار به منعكسا على الشيء احملدود،

دال  واحدا، وقد أمهل فصل آخر على النحو الذي شرح لك يف غري موضع، فيكون القول حينئذ غري كان فصال
 .وإن كان مساوياعلى املاهية، 

وإن مل تؤخذ خاصة . الفصل، فلم يدل على املاهية اخلاصة بوجه أنا إن مل يكن أخذ الفصل، بل أخذت اخلاصة مكان
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 .مساو للفصل املأخوذ، فإن القول جيوز أن يكون مساويا حبسب املعىن ولكن أخذ فصل، وأمهل فصل

وال حمالة أنه يكون   يف احلقيقة إمنا هو املساوي حبب املعىن،الفرق بينهما، وعلمت أن الدال على املاهية وقد بان لك
اجلدلية، ويقتنع فيها مبا يكون إحلاق الفصل فيه  لكن هذا التحقيق ال يراعى يف احلدود. مساويا حبسب العموم

 جنسا قد يقنع اجلديل مبا هو دون هذا، فإنه إن مل يكن اجلنس وال الفصل جاعال القول منعكسا على احملدود، بل
احلد  حقيقيا، بل كان اجلنس جنسا حبسب املهور، والفصل فصال حبسب املشهور، أثبت اجلديل أن حقيقيا وفصال

جيدة، فإا إن مل تكن  وبعد ذلك كله، فيجب أن تكون الصنعة احلاصلة من إيراد اجلنس والفصول صنعة. حد
 .جيدة كان للمبطل أن يعارض

  غري جيد الصنعة هي مثل أن يكون احلاد مل حيسن تأليفه أو خلط به؛ أو أغلق يففيه والوجوه اليت ا يكون احلد

 .على ما ينبغي وإذا وقع شيء من ذلك فليس احلد. اللفظ، أو حرف اجلنس والفصل عن اجلهة اليت ينبغي

ا أن اجلنس هل وأم. املذكورة يف باب العرض فأما أن القول حممول أو ليس مبحمول، فقد تعني على معرفته املواضع
وأما أن القول هل هو مساو أو ليس . معرفته املواضع املذكورة يف باب اجلنس أورد أو مل يورد، فذلك مما تعني على

جبيدة فستعني  وأما انه هل الصنعة جيدة أو ليست. يعني على حتققه ما أورد من املواضع يف باب اخلاصة مبساو، فقد
 .املقالة، فلم تسلف هلا مواضععليه املواضع اليت نذكرها يف هذه 

مبلغ الكفاية إىل  املواضع اليت من هذا الباب مواضع تتعلق باللفظ، ومنها مواضع تتعلق بتجاوز صانع احلد فمن
 .العدول عنه الفصل، ومنها مواضع تتعلق بإغفال الواجب إما تركه أصال، وإما

   
مصري إىل   الغرض احملصل، كقول القائل، إن الكونالبحث األول أن يكون اللفظ مشتركا غر مفهوم ومن مواضع

ما يفهم منه احلركة املكانية،  لفظ منغلق الشتراكه، وأول" املصري"اجلوهر، أو لصحة اعتدال يف الكيفيات؛ و
وليس وال واحد من املعنيني يصح . املقادير والوزان لفظ منغلق الشتراكه، وأول ما يفهم تساوي"واالعتدال"

ورمبا راج ذلك . يقع هذا اإلغالق يف جانب احملدود نفسه، إذا كان امسا مشتركا ومن ذلك أن. احلديناستعماله يف 
 وهو ال يفصل النور -النور  يكون احلد أيضاً مشترك الداللة، فتطابق داللته داللة احملدود، كقول القائل يف حد بأن

صاله للمدرك؛ فيقع هذا على النور احملسوس وعلى بات  انه الكاشف-احملسوس من النور املعقول الذي هو البيان 
كل  أيضاً لفظ مشترك يطابق معنياه املعنيني اللذين للفظ احملدود، وألنا إمنا حناول يف "الكاشف"ألن . النور املعقول

 .فيكون هذا القول ليس بتحديد ومثل هذا احلد ال يتعني يف الذهن معناه، ال حدا وال حمدودا،. حد حمدودا معينا

اهليويل أم حاضنة، وإن العفة اشتراك اتفاقي، وذلك ألن  وأحسن من ذلك ما يبىن على االستعارة، فيقال مثال إن
ولو كان االتفاق جنسا لكان الشيء الواحد وهو . الغم، وليست العفة موجودة فيها االشتراك االتفاقي قد يوجد يف

أحدمها حتت اآلخر، وال  فيكون للواحد جنسان متباينات ليسيقع يف الفضيلة على اا جنسها ويف االتفاق،  العفة
التحديدات اليت تستعمل فيها ألفاظ خمتلفة مل تعتد، كمن  وكذلك حال. يستندان إىل عام؛ وهذا مما علمت استحالته

 للةشيء تؤخذ العني يف حده، فيجيء بدل اللفظ الدال عليها يف التعارف بلفظ املظ يترك مثال لفظة العني يف حد

يف أجزاء احلد أو يف تسمية  وكذلك الذي يأيت بدل الرئيال مبعقبة اللسع، ويدل املخ بغاذي العظام، عادال. باحلاجب
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 .احملدود عن األمساء املشهورة إىل هذه األمساء

قد يقال باالستعارة و هذه األمساء ما يقال باالتفاق، وقد صار االسم فيه ملا يتفق فيه باحلقيقة ومنها ما ومن
يقال باشتقاق عن معان غري معتادة االشتقاق عنها،  اشتهرت، ومنها ما يقال باستعارة مبتدعة مل تشتهر، ومنها ما

ذلك فال هو مشترك، وال هو مستعار معروف، وهو أيضاً دال على تتمة معىن  ومنها ما هو أبعد من. مثل ما حكينا
الشريعة   بالقياس إىل معىن عام جدا مثل إتيام بدلوإن كان غري معتاد له بل يكون مستعارا مناسب للشيء

بوجه من الوجوه، وأما االستعارة  باملكيال أو املقدار أو املثال، فإن هذا وما أشبهه ال يدل على خصوصية الشيء
 .وإغالقه فقد تدل، فهذه وأمثاهلا مواضع تتعلق بوضوح اللفظ

فإنه إذا أعطى شيء ذو ضد  لضد يلوح من حد الضد؟وموضع قد وصل ذه املواضع، وهو أن ننظر هل حد ا
وقد جيوز أن جيعل هذا املوضع . الضد ضد حلد الضد حدا، مث مل يلح منه حد الضد اآلخر، فليس ذلك حبد؛ إذ حد

 وإثباته؛ فإنه رمبا كان أحدمها قد سبق إىل الشهرة، وإن مل يسبق إليها سبق إىل يف اجلدل موضعا الكتساب حد الضد

 أن حد الضد ال -" الربهان"  حيث تكلمنا يف-وأما يف التحقيق، فقد ظهر لك . يم، فينتقل منه إىل الثاينالتسل
حد الضد، فهو لإلبطال نافع، وإن مل يكن  على أنه وإن كان كذلك فيجب أن يلوح منه. يكتسب من حد ضده

 .لفظية فهذه كأا مواضع. للكسب نافعا يف العلوم

أخذ بدل اجلنس شيء من احملموالت  فمنها أن يكون قد. عد ذلك، فإن تعلقها بالبحث الثاينوأما املواضع اليت ب
كاملوجود والشيء أو غري ذلك؛ أو جنس بعيد أورد ال على أنه  العامة، أو شيء من اللوازم اليت تلزم كل شيء

 ، فكان فصال مستغىن عنه؛له وأخذ بدله حده؛ بل إمنا أورد مع إيراد اجلنس القريب جزء حد جنس قريب ال اسم

 .املاهية واشتمل احلد على تكرار؛ ولو أنه أسقط لبقى الباقي قوال خاصا داال على
   

من األشياء ال  تعلم أن هذا املوضع إمنا يكون حقيقيا إذا كان العام املذكور مستغىن عنه، فإن كثريا وجيب أن
واملثال املورد يف التعليم األول حتديد . منها وما هو أعميستغين أن يؤخذ يف حدودها الشيء واملوجود، كاملقوالت 

احملرك لذاته عندهم يطابق ماهية النفس، ألن النفس تدل به على احملرك  من حدد النفس بأنه عدد حمرك لذاته، مث
 عددا فليس ذلك داخال يف مفهوم كونه نفسا، فيكون ذكر العدد فصال، أي إن كان احملرك فإن كان. لذاته

يكن احملرك لذاته خاصا  نس القريب ولذاته كالفصل، ومل يكن جمموعهما فصال؛ وال مناقشة يف األمثلة؛ أو ملكاجل
يف البدن رطوبات غري منهضمة غري البلغم حىت  وكقول من حد البلغم بأنه أول رطوبة غري منهضمة، فإنه ليس. له

 .ن غري املنهضم فصالفصال، وإما أن يكو يكون منها أول وثان؛ فإما أن يكون األول

فصال حبسب العموم، بل يكون حلوقه بسبب اخلصوص؛ وذلك أن  وموضع آخر من أن ال تكون الزيادة الفصلية
 وإن اتفق أن يكون مع ذلك واقعا يف أنواع كثرية من غري أن يعمم شيئا منها، مثل يكون حلوقه جيعل املعىن أخص،

جعل مثاله يف التعليم  وقد. جعله أخص؛ مع أن البياض من وجه أعمالبياض إذا أخذ يف حد اإلنسان أو النور في
الفساد فيه من هذه اجلهة، بل عسى أن يكون من  األول أن حيد شيء بأنه حي، ذو رجلني، ذو أربع؛ وهذا ليس

د أربع ال جيتمعان معا يف نوع واحد، فيشبه أن يكون أريد فيه أن حيد جهة التناقض بالقوة، فإن ذا رجلني وذا
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وعلى أن  إنه مشاء ذو رجلني، وذو أربع، على أن يعم أصناف املاشي: احليوان عن األرض، فقيل املستقل من
خصص احليوان املستقل بذي  القسمني كشيء عام لذوات األرجل كلها املستقلة عن األرض، فيكون احملدد قد

أرجل، وذو مثان أرجل، وذو أرجل كثرية هو ذو ست  الرجلني، وذي األربع، وهو اعم من ذلك ؛ فغن منه أيضاً ما
كل ماش، فيكون حينئذ هذا احلد فاسدا من جهة أن الفصول أخص من  العدد، وهو يقصد أن يشتمل حتديده على

: فقيل وجيوز أن يكون وقع يف النسخة حتريف، أو أريد أن حيد املستقل من احليوان،. للمحدود احملدود، وخمصصة

 .النسخة ع، فغلط وكتب ذو أربع، فحينئذ يكون التحريف يفحي، ماش، ذو رجلني أو أرب

ذلك أن يكون التكرير من جهة  فمن. وموضع آخر أن يكون قد أخذ شيئا واحدا مكررا بالفعل أو بالقوة مرتني
ومن ذلك أن . إىل اللذيذ، فإن التوقان هو الشهوة نفسها إن الشهوة توقان: اعتبار احملدود وجزء احلد، كمن يقول

إما بالقوة، فكما قيل يف املثال املذكور من أن الشهوة توقان : أخذ يف احلد مرتني ون جزء أن يكون جزء احلد قديك
وإما بالفعل؛ . إىل لذيذ إن الشهوة انبعاث إرادة لذيذ: اللذيذ، واللذيذ متضمن يف حد التوقان، فيكون كأنه قال إىل

احلركة زوال وانتقال من مكان إىل مكان، والزوال  إن: هلموإمنا يقع ذلك حيث يستعمل امسان مترادفان، كقو
 .واالنتقال امسان نترادفان

اإلنسان حيوان  :إنك إذا قلت مثال إن اإلنسان حيوان مشاء ذو قائمتني، فقد قلت: لطاعن أن يطعن فيقول وليس
 ذا القائمتني يدل على اإلنسان ألن املشاء وإمنا مل يكن له أن يقول ذلك،. إنسان؛ إذ املشاء ذو القائمتني إنسان

وكالمنا هذا إمنا هو . وقد عرفت ذلك يف مواضع أخرى. التضمني حبسب اللزوم ال حبسب الترادف، وال حبسب
 وأما إذا قلنا حيوان، فما قلنا فيه. املوجبة للتكرير حبسب الترادف، أو حبسب التضمني من حيث تكون الداللة

إمنا . بالترادف وال بالتضمني ال" ذو قائمتني" وكذلك إذا قلنا مشاء، مل نقل فيه مشاء ال بالترادف وال بالتضمني؛
املوجودات وعامل ا، وليس مفهوم احملدد هاهنا إال مفهوم  إن الفهم هو حمدد: يكون التكرير مثل قول من يقول

بالطبع، ألن  العدم هو يف كل موضعإن الربد عدم احلرارة بالطبع، فإن : ومثل قول القائل. بالترادف العامل ا؛ وهذا
خارج؛ فقوله بالطبع مكرر، فإنه مضمون يف  إمنا امللكات هي اليت تستفاد من. العدم أن يبقى الطبع وال شيء آخر

 .العدم بالقوة
   

التخصيص  جمانس هلذه املواضع، وهو أن تكون الزيادة املخصصة هي نوع، فيكون قد اجتمع فيه وموضع
انتقاص األشياء املوافقة الواجبة؛ فإن  إن الدعة: وهذا كقول القائل. نس مضمن يف طبيعة النوعوالتكرير، إذ اجل

. املوافقة، فتكون املوافقة مضمنة فيه، فتكون مقولة بالقوة مرتني الواجبة ختصص احملدود، ومع ذلك فإا نوع من

 زيادة، ويكون قال شيئا مرتني، ألنإن احليوان جسم ذو نفس إنسان، فيكون خصصه بال :وهذا كقول من يقول

 .اإلنسان متضمن ملعىن احليوان

  الفصل الثاين

  "ب"فصل 
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 يف مواضع إثبات احلد وإبطال اخلاصة

يف أنه هل حد، فأول املوضوع يف ذلك أن ننظر هل حدد بأمور هي أقدم  وأما النظر ليس يف انه هل أجاد احلد، بل
مقومات ملاهية   كذلك ينبغي أن يكون، ألن املأخوذة يف احلد جيب أن تكونوالطباع من احملدود، فإنه يف املعرفة

ملاهيته، فيكون أعرف عندنا، وملا كان يف  وأيضاً جيب أن تكون معرفة. احملدود فيجب أن يكون أقدم منه بالطباع
 .إىل معرفته، كما قد علمته طباع احملدود النوعي ما يقومه، ومنه يتوصل

فإذا كان ذلك حدا، مث كان املأخوذة عما ليس أقدم  فتها أن مجع ذلك يف قول هو حد الشيء؛وظاهر من أصول عر
والعرف إما عندنا، وإما . للشيء الذي له ذات واحدة حدان، وهذا هو احملال من احملدود وأعرف منه حدا، كان

مبا هو أعرف يف  ا عرفناهوحنن إذا عرفنا الشيء، فرمب. اإلطالق، وهو الذي جيب يف نفسه أن يكون أعرف على
على أنا نأخذ هاهنا على ما هو . مبدؤه نقطة إن اخلط هو الذي مبدؤه غري منقسم أو الذي: نفسه، بأن تقول مثال

ورمبا عرفناه مبا هو . اخلط، وكذلك اخلط من السطح، والسطح من اجلسم املشهور من أن النقطة أقدم بالذات من
مل  وإذا سلكنا هذا املسلك،. الق؛ كما قد نعرف اخلط بأنه الذي طرفه نقطةأعرف على اإلط أعرف عندنا؛ وليس

هاهنا شيء غري احلد احلقيقي  نكن حمددين باحلقيقة، بل رامسني، أو مستعملني وجها آخر من شرح االسم، إن كان
 .وغري الرسم

أن يكون املتلقي بذهنه للتحديد ويشبه . أعرف عندنا وأعرف على اإلطالق وإمنا يكون احلد حقيقيا إذا كان مما هو
الذين دربتهم  وأوفر دربة من املتلقى بذهنه للترسيم؛ ويكون املستعدون لتفهم الرسوم دون احلدود هم أعلى رتبة،

 .أقل، ومعرفتهم أقل، ومعرفتهم أندر

عند كل للتحديد؛ أمكن أن يكون للشيء الواحد حدود كثرية حبسب األعرف  ولو كان ما هو اعرف عندنا مبدأ
 .حيوان مستعد للفالحة: حيد اإلنسان بأنه حاد؛ فكان واحد

 .يصري غريه اعرف يف سن احلنكة ورمبا كان الشيء أعرف يف سن الشباب؛ مث

الذات؛ املستقر املاهية قد عرف بشيء غري متحصل الذات  وموضع مناسب هلذا، وهو أن يكون الشيء املتحصل
التغري  ل من يعرف الصحة بأا مقابلة املرض؛ والصحة متحددة، واملرض شيء يفاملاهية؛ مث وال حمدودا، وال مستقر

 .متحصلة عدم العمى؛ والعمى عدم، وليس له ذات: وكذلك من حد البصر بأنه. وعدمي الذات

أو املرسوم يف اجلهالة؛ كالضدين  أحدمها أن يكون املأخوذ مساويا للمحدود: ومواضع أخذ ما ليس باعرف ثالثة
وليس تعريف أحدمها باآلخر أوىل من تعريف اآلخر به، مثل أنه  ملتقابالت، فإنه ليس أحدمها أعرف من اآلخر،من ا

بان ذلك ليس بسواد وهذا ليس بشر، أعين الشر املقابل كالرذيلة، ال العدمي الذي  ليس تعريف البياض واخلري
والشر هو الذي ليس   السواد هو الذي ليس ببياض،يف حتديده مقابله الذي هو امللكة، بأوىل من أن يقال، بل يؤخذ
 .خبري

منهما مما يتم بنفسه، ألنه معقول بنفسه، وبفعله وانفعاله  وأما امللكة والعدم، واملوجبة والسالبة، فتحديد الوجودي
أنه  تصوروالنايف السالب، فإمنا يتم تعريفهما بالوجودي، فال ميكن أن نتصور العمى إن مل ن وأما العدمي. وخواصه



 714                    ابن سينا- املنطق

تلتفت إىل انه عدم البتة يف  للبصر، فيقال إن العمى عدم البصر، ال كالبصر الذي تعرف حاله وطباعه، وإن مل
 .شخص

   
اآلخر؛ ولكن ينبغي أن  املتضايفات فالبد أن يدخل أحدمها يف حد اآلخر، إذ كانت ماهيته مقولة بالقياس إىل وأما

ملا كان : ومعىن مجلة ذلك القول أنه. األول وفق؛ وهذه لفظة التعليميؤخذ بعضها يف حدود بعض على الوجه األ
بالقياس إىل اآلخر، فال بد من أن يؤخذ كل يف حد اآلخر؛ لكنه وإن كان  كل واحد من املتضايفني ومقول املاهية

مبا  الشيءاآلخذ ألحدمها يف حد اآلخر أخذا جزافا بال تدبري، ميكن أن يقال له إنه قد عرف  ذلك كذلك، فغن
 .إىل إفهامنا ليس أعرف منه، بل هو مثله؛ فيجب أن تدبر يف ذلك تدبريا يوافق وترك هذا التدبري

الذي له : ما اجلار؟ فقيل: التعريف ساذجا، فقيل إن املتضايفني يكون هلما ذاتان فيهما اإلضافتان، فإذا كان: فنقول
ولكن إذا أخذ أحدمها من حيث هو ذات، ومن حيث له . كالمها جمهولني جار، مل ينتفع بذلك، وخصوصا إذا كانا

جارا،  إن هذا املسمى: كان هو ا معدا لإلضافة، فحينئذ ميكن أن يعرف به اآلخر، فيقال مثال مع الذات حال إن
ساكن دار، فيؤخذ : يقال هو إنسان، فيؤخذ من حيث هو إنسان؛ مث: فيؤخذ من حيث هو مسمى جارا؛ قم يقال

هو بعينه حد دار إنسان آخر، هو الذي يسمى جار  تلك الدار أحد حدودها: مث يقال. إلنسان هذه احلالأيضاً مع ا
اجلار من حيث الشيء مسمى به، ودل على احلال اليت له، ودل على آخر،  له، فتتبني به العالقة، فيكون قد أخذ

حده،  حدمها يف حد اآلخر على أنه جزءصورة اإلضافة واملتضايفني، وعلما معا؛ فلم يؤخذ أ وانعقدت يف النفس
فيهما، بل إن كان والبد فمن  فإنك جتد مجيع أجزاء هذا احلد مستمرا من غري أخذ احملدود من حيث هو مضايف

يف حده وجعل جزء حده ال على هذه اجلهة لكان  حيث هو مسمى أو من حيث هو ذات حبال أخرى، ولو أنه أخذ
 .معه فهذا موضع من هذه املواضع معروفاأعرف منه، ومعروفا قبله، وليس 

على سبيل التضمني من حيث ال تشعر به فيكون قد  وموضع آخر هو أن يكون الشيء قد أخذته يف حد نفسه
إن الشمس كوكب يطلع ارا؛ مث النهار حده أنه زمان : الشمس عرف الشيء مبا ليس أعرف، كقوهلم يف حد

 .إن الشمس كوكب يطلع زمان كون الشمس فوق األرض: فيكون كأنه قال حركة الشمس فوق األرض

يف  وهذا املوضع يدخل. تؤخذ األمور املتساوية يف الترتيب حتت جنس واحد بعضها يف حد بعض وموضع آخر أن
يزيد على الزوج بواحد،  إن الفرد هو الذي: ومثال هذا املوضع قول من قال. تعريف الشيء مبا ليس أعرف منه

 .إن الزوج هو الذي يزيد على الفرد بواحد: الزوج ريف الفرد ليس بأوىل من أن يقال يف حتديدفقوله هذا يف تع

يف حد نفسه، بسبب ما هو أخص منه؛ وحتته بأن يكون قد أخذ نوعه أو جزء  وموضع آخر يؤخذ فيه احملدود نفسه
يف ظاهر األمر  الثنني، واالثنان نوعإن العدد الزوج هو املنقسم بنصفني، والنصفان من مجلة ا: كقوله نوعه يف حده،

التثنية، واالثنينية، حتت الزوج؛ وهذا على ظاهر  إن الزوج هم املنقسم مبتساويني، فإن: وكذلك لو قيل. من الزوج
وقد علة هذا من مواضع أخرى، وعلم . الزوجية فصال للعدد، وال جنسا ألنواعه وأما يف احلقيقة، فليست. املشهور

 .الغرض فضل لكن االشتغال بتحقيق األمثلة مع الوقوف على. اللوازم الغري املقومة ألنواع العددمن  أن الزوجية

اخلري مذكورا يف الفضيلة بالتضمني، وجعل  ومثال آخر هلذا املوضع، أن اخلري فضيلة؛ فيكون قد مجع هذا أن جعل
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 .اخلري حتت الفضيلة

 إنه: نس قد اغفل وذكر الفصل، فقيل مثال يف حد اجلسمالواجب والعدول عنه، أن يكون اجل ومن مواضع إغفال

أيضاً أن املاهية املشتركة  علمت ما يف ذلك، وعلمت وقد. ذو ثالثة أبعاد، وأغفل الشيء الذي ذو األبعاد الثالثة
 .يدل عليها اجلنس

ه أيضاً الذي إن الكاتب هو الذي حيسن أن خيط، فإن: الفصول، فقيل مثال ومن مواضعه أن يكون قد ترك بعض
كان  وإذا تركت القراءة يف التحديد فقد ترك فصل غري مضمن فيما سلف، وهو حمتاج إليه؛ وإن .حيسن أن يقرأ

 .القول األول رمبا ساوى يف العموم

كان مساويا، على انه فصل، وإمنا يكون بالعرض؛ كقول القائل  وموضع يقابل هذا، وهو أن يزيد شيئا، وإن
 .الصحة واملرض، وإحداثه للمرض بالعرض دثللطبيب إنه الذي حي

   
فيما  أن يكون قد ذكر اجلنس، ولكن البعيد، وأغفل القريب، فيكون اغفل املاهية؛ كما علمت وموضع آخر

القريب، فقد تضمن كل  وإذا وضع اجلنس. من ان وضع البعيد وحده إغفال وإمهال للماهية املشتركة: سلف
رتب البعيد أردف جبميع الفصول اليت من فوق،   فيجب إما أن ترتب القريب، أو إناألمور الذاتية اليت من فوق،
 .القريب إىل أن ينتهي إىل فصل جنسه

ومما . ليس بفصل مكان الفصل ويتلوها موضع من جهة الفصول، بأن يكون قد أغفلت أصال، أو يكون قد ذكر ما
أن يكون له يف اجلنس قسيم، إما حمصل كما املفرق  ليدخل يف ذلك موضع من اعتبار املقامسة؛ فإنه جيب لكل فص

الناطق وغري الناطق حتت احليوان؛ فإن الغري الناطق فصل قسيم للناطق حتت  للبصر حتت اللون، أو غري حمصل، كما
أخص من  وما كان هكذا مل حيدث طبيعة. فإذا كان ال يوجد ملا أورد فصل قسيم، فليس ذلك بفصل احليوان،

 .وكل فصل إذا قرن باجلنس أحدث ال حمالة نوعا. حيدث نوعااجلنس، فلم 

: ارد، مثل قوهلم آخر يف اعتبار الفصول، وهو أن يكون املورد على أنه فصل ليس يدل إال على السبب وموضع

لنوعه؛ فإن اجلنس كالطول إذا نظر إىل  إن اخلط طول بال عرض، وذلك ألن هذا يوجب أن يكون اجلنس مشاركا
طبيعة الطول، وكان له يف حد طبيعته العرض، كان حينئذ العرض داخال  ، مل يكن له عرض، فإنه إذا نظر إىلطبيعته

 أو الزما له، فكان ال يكون طول إال وله عرض، فاستحال أن يكون طول ما بال عرض؛ فإذن يف طبيعته الطول،

 وهو -الذي هو اخلط  نس وطبيعة النوع طول بال عرض، فتكون أيضاً طبيعة اجل- جمردة أيضاً -طبيعة اجلنس 
، أمرا مقابال للعرض، ال سلبا، "بال عرض" : واحدة، اللهم إال أن نعين بقوله-الذي الذي هو طول بال عرض 

لزوما شديدا؛ فإم يضعون للطول ألنه جنس، طبيعة مفردة قائمة؛  وهذا الكالم يلزم أصحاب الصور إذا قالوا
ونعين   النوع الذي هو اخلط الذي ال عرض له بعد مشاركته إياه يف انه طول بال عرض؟تفارق فتلك الطبيعة مباذا

تلك اجلهة، حىت إن جمرد هذا  هاهنا بالطول جمرد امتداد يف جهة واحدة من غري التفات إىل حال انقسامه يف غري
عىن الطول انه امتداد غري منقسم فإنه لو كان م. وال يوجبه القول ال مينعه انقسام ما مسى طوال يف غري تلك اجلهة،

فيجب أن يكون معىن الطول أعم من قولنا امتداد واحد ال ينقسم يف غري . عرض حشوا يف جهته، كان قولنا بال
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كان االمتداد منقسما   فإن كان الرف منقسما،- أي طرفني كانا -ومعىن االمتداد حشو ما بني طرفني . اجلهة تلك
إن هذا يلزم أيضاً : لكن لقائل ان يقول. غري جهته نقسما، مل يكن االمتداد منقسما منيف غري جهته، وإن مل يكن م

إن اخلط طول بال عرض، شارك اجلنس النوع، وإن كان اجلنس مفرقا ولكن  :أصحاب املثل، وذلك أم إذا قالوا
إىل الطول من  مث النظر. ةاجلزئيات، إذ طبيعة اجلنس موجودة ال حمالة، إذا كانت طبيعة النوع موجود موجودا يف

الطبيعة ال ختلو إما أن تكون ذات  حيث هو طول، هو غري النظر إليه من حيث هو خط أو غريه، فيكون حينئذ تلك
فنقول يف جواب . احملال الذي ألزمه أصحاب الصور عرض، أو ال تكون؛ فإن كانت ذات عرض أو مل تكن، عرض

 تكون غما ذات عرض أو ال عرض هلا، بل منها يف الوجود ماله عرض، حىت إن تلك الطبيعة ال توجد واحدة: ذلك
عرض،  وأما أا بال. وأما إن أخذت الطبيعة من حيث هي تلك الطبيعة، كانت تلك الطبيعة فقط .ومنها عرض له

غري الطبيعة هلا معىن آخر  أو مع عرض، فهو أمر غري اعتبارها من حيث هي تلك الطبيعة؛ فإا من حيث هي تلك
 .تلك الطبيعة؛ وهذا أمر قد عرفته مرارا

التوهم  وال شك أا إن وجدت واحدة، وجدت واحدة يف التوهم؛ ومن حيث هي يف. الطبيعة واحدة مث لنأخذ هذه
وأما اخلط، فهو الذي . خارج واحدة، فهي بالقوة ذات عرض، وإن عدمت العرض، أعين حبسب احلمل واملطابقة ملا

 ذلك الطول يقارن العرض مرة، -جنسيا أو خطيا   أخذته-وال توجد ذات واحدة هي طول ليس يف قوته ذلك، 
 .اجلنس فبذلك يفرق النوع من. وال يقارنه أخرى

   
مقارنة للفصل   ذات واحدة قائمة مفارقة، وال تصلح أن جتعل بالقوة- على قوهلم - الطول الصوري، فهو  وأما

عرض معا بالفعل، وال أن يتعاقبا على  ل، وال جيوز أن خيرج العرض والالالبتة؛ فإن الذي بالقوة سيخرج بالفع
عرض له، ومرة أخرى هو بعينه مقارن ملا له عرض، فيكون الطول  الشيء الواحد، فيكون الطول مرة مقارنا ملا ال

ذاته  ؛ وهو واحد يفبل إمنا املوجود أحد النوعني، وال يعمهما مجيعا يف وقت واحد. البتة اجلنسي غري موجود مفارقا
 .على ما يضعونه

يرى مذهب الصور، ليكون عذرا ملن عدل يف أول  إن كان ما أورد من العذر عذرا ملن ال: ولكن لقائل أن يقول
إنه إذا كان السلب املورد سلبا عاما ملا بالقوة : أصحاب الصور؛ فنقول الكالم واستقبح صنيعه، مث انتقل عنه إىل

زائد على  فإن كان السلب سلبا للقوة والفعل مجيعا، كان هناك شيء. يس هو عذرا ألحدبالقوة، فل وملا ليس
وإمنا كان اإلنكار على من مل يزد  .السلب املطلق، فيكون ذلك عذرا ملن سلب العرض عن اخلط سلبا ذه الصفة

 سلبا مقابال كل قسمة للجنس، ولكن جيب أن يكون وباجلملة فالبد من السلب يف. على جمرد السلب فقط
الفصول هو إجياب الزم يف الطبع، فكذلك جيب أن يكون ما هو سلب  للفصل، فكما أن ذلك الذي هو إجياب يف

 .ومجيع املعاين العدمية حتد بالسلب ال حمالة. الطبع منها سلبا الزما يف

 إن أجناس: نسه؟ فنقولاملعىن العدمي يكون الفصل فيه سلبا مع قوة، فبماذا يفارق ج ويعرض هاهنا شك، وهو أن

احلركة كاجلنس له، وهو  لعدم. املعاين العدمية معان عدمية، كالسكون فإنه عدم احلركة فيما من شأنه أن يتحرك
به كان سكونا؛ واآلخر الال قو عليها،وإذا اقترن به  أحدمها القوة على احلركة، وإذا اقترن: بالقوة مقارن لفصلني



 717                    ابن سينا- املنطق

القوة اليت تقارنه يف القسم األول وتكون فصال، ليست قوة منسوبة إىل ذلك  كونكان ثباتا ما غري السكون، وت
كان  فإذا جرد عدم احلركة،. هو كاجلنس ويقوى على الفصلني، بل قوة هي يف موضوع ذلك العدم العدم الذي

 وكانت اليت توجد لطبيعة ذلك العدم، بالقوة مقارنا هلذه القوة، وكانت هذه القوة غري قوية على مقارنتها بالقوة
 .القوة لتلك الطبيعة بالفعل مطلقا، قوة على هذه

إنه : كما لو قيل يف حد التعبري وموضع آخر من مواضع التخليط يف الفصل، أن يكون قد وضع النوع مكان الفصل
للشتم؛ فإن االستخفاف قول مؤذ للمخاطب يدل  شتم مع استخفاف؛ فغن االستخفاف نوع من الشتم، ال فصل

الشتم قول مؤذ للمخاطب يدل على عيب فيه، وقلة اخلطر نوع من  ى قلة خطره، وهو نوع من الشتم، ألنعل
 .فصل النوع كنوع لفصل اجلنس وكثريا ما يكون. العيب

إن الفضيلة ملكة حممودة، : كما يقول قائل وموع آخر من ذلك مأخوذ من وضع اجلنس مكان الفصل، وهو
قياس احملمود إىل امللكة، فقد جيوز أن يظن أنه له على قياس الفصل، وإن  وأما. صل هلاواحملمود جنس للفضيلة، ال ف

غري جنس  على غري امللكة، فإن من الفصول ما هو كذلك كاملنقسم باملتساويني، فإنه قد يقع يف كان قد يقال
. عدد، بل عارضا يوجد فيهنوعا لل العدد؛ وهو مع ذلك فصل يقوم مع العدد الزوج، وإن كان الزوج باحلقيقة ليس

واحملمود واحد يف أن كل واحد منهما يؤخذ من غري اآلخر، إذ  وذلك مما ال خيتلف حبسبه هذا احلكم، فحكم امللكة
لكن امللكة ليس فصال عند التحقيق للمحمود، وذلك مما ال يشك . كل حممود ملكة ليس كل ملكة حممودا، وال

أو عموم حىت  والت العشرة، وال واحدا منها، وال يدل على ماهية شيء بشركةاحملمود ليس نوعا من املق فيه، ألن
فإذن ال سبيل إىل أن جنعل . ما اإلنية يكون جنسا، بل يدل يف كل ما يلحقه ويعرض له على متييز وتفريق تستفاد

 .جنعل امللكة جنا واحملمود فصال امللكة فصال واحملمود جنسا؛ وسبيل إىل أن

وأما التحقيق، فقد علمته يف الفن الثاين . فيه، وحبسب املشهور مود جنسا للفضيلة، فليؤخذ مساهالوأما كون احمل
 علمت يف اعتبار الفصل، وهو حني أوصيت بأن تنظر كي ال يكون متييزا ما وضع فصال من هذه الصناعة، وحيث

وعلى أي شيء من جهة  هة ما مييز،فغن الفصل يدل أي شيء من ج. متييزا مساويا ال يعم أي شيء اتفق مما يوصف
 .يتميز به ما يعم، فال يتناول واحدا بعينه، بل يتناول أي شيء كان مما

   
سأل سائل  فإنه إذا. املفهوم من أي شيء من جهة ما يعم مندرجا يف أي شيء من جهة ما مييز يكون ويشبه أن

أي : "يف قوله" شيء"فغن لفظة  .شيء املعنيأي شيء كان ليس أي : أي شيء كذا من باب كذا، فكأنه سأل: فقال
أي شيء اإلنسان، أو قرن : بأي شيء لفظ عام فقيل ، هو التنكري، والتنكري تعميم ما، فيكون سواء قرن"شيء

أبو عبد اهللا ذلك املشار إليه، مل يكن : زيد، فإنك إن أجبت فقلت أي شيء: بذلك لفظ خاص شخصي، فقيل
 :أي شيء زيد؟ فقيل: وذلك أيضاً عام، حىت إذا سئل. شيء صفته كذا وكذا: ن نقوليقتضي أ اجلواب جوابا، فإنه

أيضاً، ألنه طلب عن شيئيته  كاتب، أو قاعد، أو سائر ما يتعني مل يكن جوابا: فإن قال. ناطق، كان ذلك جوابا
كاتبا أو مل يكن، وتكون زيدا؛ وزيد يكون زيدا، كان  وأما كونه كاتبا فعارض له لو مل يكن لكان أيضاً. وماهيته

 فأما إن أجاب بأمر الزم كانت القناعة به أو كد، لغلط السامع،. عندما ال يكون كاتبا شيئيته املطلوبة ثابتة جمعولة
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فإذن األي إذا . األي قرن بإشارة أو عبد اهللا، أقنع بذلك، ألن: أيهما زيد، فقيل: وأما إذا قال. وظنه الالزم مقوما
 .مقرونا بإشارة، حسن جوابه بإشارة ك حيسن جوابه إال عاما؛ وإن كانقرن بأمر عام، ل

العرضيات اليت توجد للشيء، وال توجد إما حبسب رفع الوجود،  وموضع آخر أن ننظر كي ال يكون الفصل من
 .التوهم وإما حبسب رفع

 .عول فصال، فصاليكون ا وموضع آخر أن ننظر كي ال يكون الفصل جمموال على اجلنس، فإن هذا يبطل أن

ما يف ذلك من احملال، سواء كان الفصل منطقيا أو  وموضع آخر أن يكون اجلنس حمموال على الفصل؛ وقد علمت
املوضع إمنا هو يف اعتبار اجلنس والفصل الذي يسمونه بسيطا، مثل احليوان  غري منطقي، ال كما ظ بعضهم أن هذا

احليوان يقال  وأما إذا كان كالناطق، فإن. ل اجلنس فيه على الفصلهذا هو الذي ال جيوز أن يقا والنطق، وأن
إنه لو كان اجلنس حيمل : التعليم األول، إذ قال ومما يبطل هذا الظن، وحيقق أنه غري املذهوب إليه، هو مثال. عليه

ات كثرية لكان حيوان غري حيوان اجلنس حيمل على النوع، بل حيوان على الفصل، مث الفصل حيمل على النوع،
وهي  فإنه إذا كان املشاء ذو الرجلني والناطق حيوانا،. واآلخر احليوان الذي هو كل فصل أحدها طبيعة اجلنس،

الرجلني والناطق، مرارا أخرى،  حمموالت على النوع، كانت حيوانات كثرية حممولة على اإلنسان، كاملشاء وذي
حسن هذا التشنيع؛ فإن املشي والنطق لو كانت حيوانات  ملاولو كان املراد هو الفصل البسيط، . بعد محل اجلنس

 ويبني من ذلك حمال آخر. فإا ليست هي حممولة على اإلنسان، فكيف يلزم هذا احملال أيضاً، مل يعرض هذا احملال،

 .يقولون أوجبه، وهو أنه كان يكون حينئذ كل فصل نوعا؛ فهذا يدل على أن التشنيع ليس من جهة ما

كله، حىت تكون طبيعة الفصل  ر أن ال يكون النوع أو ما حتته حيمل على الفصل، فيكون مقوال علىوموضع آخ
الواجب أن يكون الفصل مقوال على الوجه الذي علمت  تقتضي أن يقال على كله النوع، أو ما حتت النوع، فغن

 اجلنس يقال عليه، إذ نوعه يقال مقوال على الفصل، مث هناك جنس عام، لكان ولو كان النوع. على اكثر من النوع
 .فصال النوع يفصل من طبية الفصل عن سائر ما يشاركه يف طبيعة اجلنس، فكان النوع يصري عليه، فكان

اجلنس أقدم يف الوجود يف اكثر  وموضع آخر مأخوذ من اعتبار اجلنس والفصل يف التقدم والتأخر يف الوجود فغن
وقد يظن يف . فيه، ويف بعضه، وقد يوجد اجلنس مفارقا له جود ال يوجد إالاملواضع من الفصل، إذ الفصل يف الو

لكنه وإن كان كذلك، فال يكون . يف خارج اجلنس، كما قد أشرنا إليه مرارا بعض املواضع أن الفصل قد يوجد
لجنس، جاز ل يف الوجود حىت إن اجلنس ال يوجد مفارقا له، وهو يفارق اجلنس، بل عن جاز مفارقته اقدم من اجلن

بفصل له، وإن كان الفصل أبدا  فغن كان شيء من األشياء اقدم يف الوجود من اجلنس، فليس. مفارقة اجلنس له
األنواع هو أبدا بعد اجلنس؛ فإن وإن وقع يف بعض  وليكن الفصل بالقياس إىل ما يشارك النوع من. قبل النوع

فكان . س الذي هو فصل ألحدمها، كان اجلنس فيها أقدم منهإىل أنواع اجلن الوات خارجا عن اجلنس، فإنه إذا قيس
 .اجلنس هو بعد

اجلنس الذي وضع فيه، وقد  وموضع آخر أنه إن كان الفصل فصال جلنس مباين، فليس هو فصال باحلقيقة يف
 .حتته، وال معه عرفت حال املباين أنه كيف يكون، وهو أن ال يكون فوقه، وال
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الفصل  ملوضوع فصال إمنا وضع فصال جلوهر، والفصل يف نفسه عرض، فليس إعطاءأنه إن كان ا وموضع آخر
إال خمالفة عرضية، فال يصري  جيدا؛ فغن فصول اجلواهر ينبغي أن تكون جواهر، وأن اجلوهر ال خيالف جوهرا بعرض

 أينه، حىت يكون لذلك النوع يف كل شيء مثال، إال يف جوهر ما نوعا خمالفا لنوع آخر جوهري بان يكون مشاركا
وقد صرح يف . وهذا فقد حتققته فيما سلف. وكذلك يف عارض آخر. دون نوع كونه يف أين دون أين، جيعله نوعا

بالقياس إىل  فصول اجلواهر ال جيوز أن تكون مما توجد يف موضوع، فبطل قول من يظن أا تكون هذا املوضع أن
 .تكون يف موضوعشيء موجودا يف موضوع، وبالقياس إىل النوع ال 

اليت ا ينفصل بعضها عن  وأما إذا قلنا إن من احليوان بريا ومائيا، فلسنا ندل على أينها، بل ندل على القوة :قال
فتقتضي يف بعضها أن يعيش يف الرب، ويف بعضها أن يعيش  بعض يف أصل اجلوهر اليت تلك القوة تقتضي هلا أحواال،

 .وال مضايقة يف األمثلة. الشهرة، ال حبسب الضرورةحبسب  على أن هذه فصول. يف البحر

للشيء انفعاال له، أي استحالة خارجة عن مقتضى طبيعته؛ فإن ما جرى هذا ارى  وموضع آخر أن جتعل الفصل
إىل بطالن  فإنه إذا سخن جدا تأدى به: وال شيء من الفصول كذلك مثل املاء. تزيده إفساد اجلوهر يوجب

يفسد اجلوهر، فليس ذلك االنفعال  وباجلملة، وإن كان انفعال عرضي أيضاً ال. صريورته ناراجوهره، وعداه إىل
األشياء تستحيل بإستحاالا، وال تستحيل بفصوهلا، بل تقّوم  فكيف ما حنن يف ذكره؛ فإن. بصاحل أن يكون فصال

 .بات على اجلواهرواالستحاالت خروج عن أحوال اإلث. حمفوظة بفصوهلا بفصوهلا، وتثبت حقائقها

  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 يف مواضع مثل اليت مرت

أما : بل نقول. مضافة، فغن فصوهلا جيب أن تكون مضافة وموضع آخر خاص باملضاف، وهو أن األمور اليت هي
ا فرمبا توهم من حاله أن فصله قد يكون أمرا غري مضاف؛ مثل نفس املشاة فإ املضاف البسيط الذي عرفت حاله،

اجلوهر، ونسبة أيضاً إىل  يف كيفية؛ واملساواة فإا إضافة يف كمية، ونسبة إىل كمية؛ واألبوة فهي إضافة يف إضافة
وإذا . فيها على ظاهر احلال كيفية وكمية وجوهر فهذا يوهم أن الفصول فيها غري مضافة، ألن الفصول. جوهر

 .و باملعىن اآلخر الذي عرفته وعرفت الفرق فيهاملضاف الذي ه كان هذا يف املضاف البسيط، فكيف يف

الفصل غري جزء الفصل، وأن الفصل هو الذي حيمل على الشيء على ما علمت، وليس  لكن جيب أن تعلم أن
اجلوهر على األبوة؛ لكن  الكيفية على نوع من أنواع املشاة، وال الكمية على نوع من أنواع املساواة، وال حتمل

ليس هو الكيفية، بل الفصل هو قولك يف الكيفية؛  بل املشاة هي موافقة يف الكيفية، فالفصل. هذه أجزاء فصول
 .وهذا من الواجب إذا كانت اإلضافة مقولة على حده. بالقياس إىل الكيفية وقولك يف الكيفية معىن مقول املاهية

بذاته يف  ما، وأن الشيء ال يدخلأن نوع مقولة ما ال يكون مقوال على نوع مقولة أخرى قوال مقو وقد علمت
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ليس من باب املضاف مقوال  قد سلف لك ذلك وصح فكيف يكون شيء. مقولتني فيقاالن عليه قول التواطؤ البتة
كيف فصال؟ لكن طبيعة املضاف البسيط يعرض  وإذا مل يكن مقوال،. على نوع من املضاف، ويعطيه امسه وحده
فتكون النسبة اليت هلا إىل تلك األمور هي فصوله، ومع ذلك ال  صصاته،ألمور أخرى، فتكون تلك األمور هي خم

؛ فإن - على ما علمت -هي به مضاف إال الكون الذي هو شرط يف حتقيق مقولة املاف  يكون هلا ماهية غري ما
قياس، ليس الذي بال شيئا ما مقوال بالقياس إىل الكيفية الذي هو فصل املشاة، ليس له وجود آخر غري هذا الكون

الوجود الذي هو به مضاف إىل موافقته اليت  وليس إذا كان للكيفية وجود غري. كاألب الذي له وجود أنه إنسان
اآلخر، ألن حقيقة عالقة املوافقة للمشاة هي مع املوافقة اليت يف  هي فصل املشاة، فيجب أن ينعكس يف الطرف

معىن ال تتخصص  ذلك املعىن قائم يف الكيفية؛ وكونه قائما يف الكيفيةذات الكيفية مبا هي كيفية، و الكيفية ال إىل
 .عرضيته، ال كونه مضافا

   
غري ما هو به  إن املضاف احلقيق ال وجود له: لك ان هذا النحو من الوجود اخلاص غري معترب يف قولنا وقد سلف

وباحلرى أن . لعرضيته، فذلك مما البد منه فإنا إمنا نشري ذا إىل وجود حمصل ملاهيته، ليس وجودا حمصال. مضاف
بالقياس، إمنا هو متجه إىل معىن أعم من : لكن الغرض يف قولنا .تكون هذه اإلضافة ليس شيئا آخر هو بالقياس

 وأما مجلة اإلضافة فهي نفس. موجودا، أو ذا ماهية، فيكون ذلك األعم هو الذي بالقياس املضاف، وهو كونه

 .صفةالقياس الذي ذه ال

أن تعلم أن فصول املضاف الذي باملعىن األعم ال  وإذا كان األمر قد ظهر لك يف املضاف البسيط؛ فكذلك جيب
 .األصول واستغن يف ذلك مبا سلف لك من. مناسب هلذا املأخذ بعينه واملأخذ يف بيان ذلك. تنفك عن إضافة

. والعملي  العلم شيء ذو إضافة، كذلك النظريأن العلم منه نظري ومنه عملي، فكما أن: الباب مثال آخر هلذا

أن حتد النحو مل جتد بدا من إضافته  فإذا أحببت. وأما النحو فليس هو فصال للعلم بل نوعا؛ وقد عرفت ما يف ذلك
وليس إذا كانت تلك اإلضافة . كذا وكذا، وفصله إضايف ال حمالة هو علم ملا يعرض للغة من جهة: إىل شيء؛ فنقول

 إن الفصل: فإنه فرق بني أن تقول. كانت للجنس جيب من ذلك أن ال يكون الفصل مضافا ا اإلضافة اليتهي بعينه

قد ختصصت، فإن  على أن إضافة اجلنس يف أمثال هذه املواضع. إنه مضاف إضافة خاصة: مضاف، وبني أن تقول
وهذا ما جيب . جودات، وهو اللغة مثالاملو العلم كانت إضافته إىل املوجود مثال، والنحو إضافته إىل أمر خاص من

 .أن تعرفه يف أمر هذا املوضع

باحلقيقة، واألخرى  أنه قد يكون لبعض املضافات باملعىن العام إضافتان إىل شيئني، فرمبا كان إحدامها وموضع آخر
 ينبغي، مل يكن أن يكون إليه من اجلهة اليت فإذا مل تكن اإلضافة واقعة إىل الشيء الذي ينبغي. بنحو من العرض

ما، فأراد حاد أن حيده من جهة تلك اإلضافة، فحده ن جهة الذات؛  وكذلك إذا كان للشيء إضافة. التحديد جيدا
البصر  أن أحدا لو أراد أن حيد: مثال األول. جهة الذات، فحده من جهة اإلضافة، فقد أبطل أو أراد أن حيده من

ما، فال ميكن أن نتوهم البصر بصرا إال  كنه إمنا هو بصر ألنه يبصر به شيءالذي له إضافة إىل املبصر وإىل املبصر، ل
وال يبعد أن نتوهم بصرا مفردا ليس لشيء آخر، فهو يبصر لنفسه ال  .وهو الذي نتمكن به من حتقيق املبصر بالنظر
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أن نراعى أن  فيجب أيضاً. مافيكون تعلقه باملبصر أمرا يف هويته، وتعلقه مببصر هو آلته أمرا الز على أنه آلة لغريه،
تقتضي الطريفني مجيعا على السواء فيجب  يقع التحديد من جهة إضافة احلقيقية، وإن كانت اإلضافة إضافة حقيقية

املبصر ال يتوهم بصرا إال وهو بصر ملبصر على سبيل اآللة، وجب أن  أن يشتمل احلد عليهما مجيعا حىت انه لو كان
 .آلة ا يبصر احليوان األلوان بالنظر: قولكالمها، فن يؤخذ يف احلد

 فيه من جهة الذات واإلضافة أن إنسانا لو أراد أن حيد اإلجانة، فأخذ إضافة تعرض هلا، وأما املثال ملا يقع الغلط

صناعية هلا إضافة ما، فليست  إا آلة يكال ا املاء، كان قد بعد؛ فإن اإلجانة، وإن كانت من حيث هي آلة: فقال
إن املكيال جسم جموف، ووقف : من حيث هو مكيال، فقال أو أراد أن حيد املكيال،. إىل املاء ال حمالة دون غريه

 .مكياال، بل على كونه جسما ما صناعيا على ذلك، فما دل على كونه

ذا حد مثال إ. والفصول الغلط من جهة أخذ ما ليس بأول بدال عن األول وموضع آخر أن يكون قد وقع يف اجلناس
الفهم هو  إنه ملكة لإلنسان أو للنفس استعدادية حنو سرعة إدراك ما يرد عليه أو عليها، وعلم أن :حاد الفهم فقال

للنفس ثانيا، وبعد ذلك لإلنسان؛ فلم  أوال ملكة جلزء ما للنفس أو قوة ما للنفس، وهي القوة الفكرية، وبعد ذلك
 .حيسن إذن من حد هذا احلد

احلال  شيئا ما؛ ويورد جنسه أو فصله من جهة حال وصفه له على انه يف شيء ما، مث ال يكون دوموضع آخر أن حي
 .جيب أن ينسب العلم إىل النفس يف ذلك الشيء، فال يكون أتى بالواجب، بل جيب أن ينسب احلال إىل حملها، كما

ضعف هاهنا هو احلس؛ فإن احلس؛ فإن املوصوف بال فأما إن قال، إن النوم ضعف احلس، وضعف احلس موضوعه
 .احلس، ألن الضعف هو احلس، ألن احلاد أضاف إليه الضعف كان النوم ضعف احلس فسيكون النائم هو

األفكار؛ وتساوي األفكار يف األفكار، فيكون الشك يف األفكار، فتكون هي  إن الشك تساوي: وكذا قوهلم
 .القوة املفكرة الشاكة ال

   
وباجلملة  .إن الصحة اعتدال األخالط، فإذن سيكون الصحيح هو اخللط: قولاخلطأ يف قول من ي وكذلك

االتصال سبب للوجع ليس  وكذلك تفرق. االعتدال سبب الصحة ال الصحة؛ وضعف احلس سبب النوم، ال النوم
 .الوجع؛ وتساوي األفكار سبب للشك، ال الشك

. احملدود  خيتلفان؟ وهل يف احلد لفظ ينايف مقتضىان يراعى حال زمان احملدود وزمان احلد، هل وموضع آخر، وهو

وكان احملدود هو الذي ال ميوت البتة،  مثاله لو أن قائال قال يف حتديد شيء غري مائت إنه الذي هو غري مائت اآلن،
 .هاهنا معاين أحرى أيضاً" اآلن"بإدخال لفظة  لكنه قد يعىن. فلم يكن طابق بني احلد واحملدود

الذي يقال إنه غري فاسد اآلن؛ يعين أنه مل يفسد اآلن، وكان ميكن وال يستحيل لو   غري الفاسد، فإنولنجعل مثاله يف
يفسد يف هذه الساعة، فإن  إنه غري فاسد اآلن إذا كان من شأنه أن يفسد، ولكن ال ميكن أن: ويقال أيضاً. فيه فسد

ات أن ال ميكن أن يكون فيها، إذا كانت أسباب األوق كثريا من األشياء املمكنة أن يكون أن يعرض هلا يف بعض
أنه موصوف : ويقال إنه غري فاسد مبعىن ثالث. الفاعلة لذلك الكون معدومة مانعة أو حافظة، أو كانت األسباب

احملدود فإن  فهذا املعىن، وإن كان قد يصح أن يقال على غري املائت الذي هو. طبعه غري فاسد البتة اآلن بأنه يف
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شرطا يف صحة القول، فال " اآلن" فغن الشيء بتلك الصفة قبل ذلك اآلن وبعده، فليس. فيه حشو" آلنا"إدخال 
 .فائدة يف إدخاله له

. يفرض شيء، لو وجد لكان غري مائت، كملك متوهم، أو جرم مساوي آخر، لو كان وأيضاً فإنه قد كان جيوز أن

فبين . قبله وال يوجب أن جيعله الفرض موجودا اآلن أوهذا الفرض، لكان يوجب أن جنعله غري مائت  ولو فرضنا
 .تقتضيها احملدودات، واليت حتاذيها األمساء إذن أن أمثال هذه الزيادات جتعل للحدود مفهومات غري املفهومات اليت

ود، وكل ذلك فقد حيسن إدخاله يف اعتبار احلد. واختالفه، وما يعترب يف ذلك وقد مضى يف مواضع أخر أمر الزمان
. ينعكس فما منع الوجود منع ذلك، وال. على اعتبارات تدخل يف الوجود، أعين وجود احلد املمى ألا تدل

 .للمسمى وباجلملة فغن املواضع اليت يف العرض نافعة يف اعتبار هل معىن احلد موجود

يكون القول املدعى انه به؛ فلن  وموضع آخر أن يكون قول آخر غري ذلك احلد جيعل الشيء أكثر يف املعىن وأحق
مث من البني أن إيثار فعل القسمة . قسمة األمور بالسوية إا قوة على: حد حدا، مثل من يقول يف حد العدالة

 فهذا اإليثار أكثر يف. إليه، ال حمالة عدل، وليس درجتهما بالسواء، وبينهما تفاوت بالواجب املقوى عليه، وامليل

فيكون من يقدر وال . العدلية  أكثر، وليسا سواء فالقدرة على هذه القسمة إذن أكثر يفالعدلية، فإنه إن مل يكن هذا
حمال، فبين أن احلد الذي جيعل احملدود أنقص حاال يف  وإذ هذا. يؤثر، أعدل من الذي يؤثر أن يفعل ما يقدر عليه

 .املوضع ليس جبيد وال خمتار معناه الذي هو العدالة يف هذا

يكون احلد يقبل، واحملدود ال يقبل، وبالعكس؛ أو كالمها  ع مواضع تتعلق باألكثر واألقل، بأنويلي هذه املواض
 القلة والكثرة معا، كمن حد العشق بأنه شهوة اجلماع؛ وإذا اشتد العشق نقصت شهوة يقبالن، ولكن ال يذهبان يف

 .اجلماع

عليه احلد أكثر يقال عليه االسم أقل،  ا يقالوموضع آخر جمانس هلذا، ولكنه خيالفه بأدىن شيء، وهو أن يكون م
إن النار ألطف األجسام كلها، : كمن يقول. ذاك ازداد هذا وبالعكس؛ فيكون إن ازداد ذلك نقص هذا، وإن نقص

 مث اللهيب اوىل بالنارية من نار الربق أو من الشعاع على. نار الربق، ونار احلباحب واللهيب من الوقود أكنف من

تقال على شيء من  والفرق بني هذا املوضع واألول، أن هناك شهوة اجلماع ال. اه جسما ناريامذهب من ير
فتكون النريان كلها قد يقال هلا لطيفة، لكنها ال  العشق، وأما هاهنا فغن ألطف األجرام قد يقال على بع ما هو نار،

لطافة، وإن كان مجلة النار ألطف سائر نارا؛ ال بل الذي هو أقل نارية أشد  يكون كوا ألطف موازيا لكوا
فغن محل احلد  وأما يف املوضع الذي قبله. فلهذا ما ليس املعىن أمرا تتجوهر به النار ويدل على حدها .األجسام

 .ذكرا وتعديدها كثري جدوى وهاهنا أيضاً فروق أخرى ليس يف. على طبية احملدود كان كاذبا باجلملة

 .بالسوية، مث ال تكون اللطافة فيهما بالسوية ارية يف اللهيب ويف الضوءوموضع آخر أن تكون مثال الن

  يف مثل ذلك" د"الفصل الرابع فصل 

   
احلسن هو  أن يدخل احلاد يف حد الشيء أمرين ال جيتمعان معا يف احلدود، مثل أن يقول قائل؛ إن وموضع آخر
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فحينئذ اللذيذ عند السمع . ينفعل ميكن أن يفعل وأناللذيذ عند السمع، واللذيذ عند البصر، واملوجود هو الذي 
عليه، فيكون كل حسن مما ال يشك فيه فهو لذيذ عند  وحده ال يكون حسنا؛ وألن هذا حد احلسن املنعكس

وكذلك اللذيذ عند السمع . عند البصر وحده حسن، فهو حسن ال حسن لكن اللذيذ. السمع وعند البصر معا
 وإن كان.  أحد القسمني من هذين إذا حصل أصاب وحده، فالقسم اآلخر خارج عن احلدكان وباجلملة إن. وحده

اآلخر مبوجود، مثل اآللة  الشرط أن يضاف إليه القسم الثاين، فالواحد وحده ليس حبسن، وال هو أيضا يف املثال
 .ولكنهما موجودان اليت ال تنفعل البتة، واهليوىل اليت ال تفعل ألبتة،

وال . والتشجري، وهو ال يشعر أن ذلك ليس حبد افع، فإن كثري من الناس حيد من طريق القسمةوهذا موضوع ن
إن داللته داللة العالمة، كأن املستعني : على املعىن املطلوب، بل نقول أمنع من أن يكون أيضا معاونة يف الداللة

كذا  ال خيلو من كذا ومن يء الذيوالش. مرادي فيما أقول هو الشيء الذي منه كذا ومنه كذا إن: بذلك يقول
كاخلاصة له، وهو بيان ضعيف،  فيعرفه بأمور خارجة عنه، هي الفصول اليت تلحقه والقسمة اليت تناله، ويكون ذلك

رفعجوهرة، لكان بعيدا عن أن يكون تعريفا حقيقيا، فكيف هذا  فإنه لو كان يدل على الشيء بعالمة تشمله وال ت
 .بعارض ال يعمه رف الشيءالعريف الذي إمنا يع

املدلول عليه باالسم غري موافق بوجه ما  ويعد هذا املوضوع موضوع كلي جدا يعم مواضيع قيلت، وهو أن يكون
حدا، مثل أن يكون املدلول عليه باالسم مضافا لنفسه كالعلم، أو جلنسه  للمدلول عليه باحلد؛ فحينئذ ال يكون احلد

 .ليه باحلد كذلكيكون املدلول ع كالنحو، مث ال

ولنرتل أن العلم ظن . ال خيتلف، والظن مما يقال على العلم إنه ظن: ومثال الغلط يف ذلك أن حتد العلم فتقول
 وال أقل. أساء هذا احلد من الفالسفة من جهة أنه أتى مبضاف، وأغفل مقابله يف اإلضافة فقد. ومضاف إىل املعلوم

إن : قول من قال وكذلك. علوم، أو املظنون، أو بشئ كذا ال خيتلفإن العلم ظن بامل: من أن يكون كان قال
وكذلك إذا حد حاد . أو يرى خريا شوق إىل غرض هو خريا،: فال أقل من أن يقول. اإلرادة شوق ال أذى معه

 .مثال أمها علم بالتسطري إا علم مباذا، فلم يقل: صناعة الكتابة فلم يقل

يومئ إىل الشيء الذي هو الغاية، والذي إليه اإلضافة بالذات   إىل اإلضافة، لكنه ملومن هذا الباب أن يكون قد أومأ
اللذة  وكان جيب أن يقول إىل اللذة، فإن: الشهوة بأا شوق إىل اللذيذ، ومل يقل إىل اللذة كمن. واىل غريه ألجله

 .هي األصل، والغاية، وألجلها يطلب اللذيذ

 إن صناعة: كمن قال. ليت ينبغي أن يؤخذ يف احلد املصري أليها، واالجتاه حنوهاا وموضع آخر أن جيعل بدل الغاية

يوجد بالفعل، فإا ليست ألجل  البناء هي ملكة حترك األجزاء إىل االجتماع كالطني واللنب، وال يقول أا ملكة ألن
ذا بأنا نطلب اللذة ألن نلتذ، ال وقد يعاند ه. معىن أن يبىن حركات أن يبىن، بل ألن يكون البناء حيصل، ويفرغ من

 احلقيقة يف هذا أن الغايات منها ما هي أمور مستقرة كحصول العلم، ومنها أمور وجودها ألن ينقطع االلتذاذ؛ لكن

على حنو وجوده؛  أن تتكرر فقط، فما كان وجوده أن يكون يف التكون، كالرقص وما أشبه ذلك،فإن يكون غاية
وإمنا يعنف احلاد إذا جعل التوجيه إىل . وأستقر ر، فإمنا تكون الغاية حاصلة، إذا متوما كان وجوده هو أن يستق

توجها إىل غاية، بل هي نفس الغاية؛ وال إليها توجه أيضا بأن تكون استحالة ما  وأما االلتذاذ فليس. الغاية غاية
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وباجلملة إذا مل يكن  .ودا بنفسهوالتوجه كطلب ما؛ والطلب ليس مقص. ايتها االلتذاذ، وليست بالتذاذ متصلة
 .أن يكون بوجه من الوجوه غاية بنفسه األمر الغري املستقر يطلب للمستقر، بل كان كحركة الفلك، أمكن

   
كيف، أو  موضوع يشتمل على مواضيع كثرية بالقوة، وهو أن يكون للمعىن احملدود تقدير بقومه، أو وبعد هذا

يكرم، وهذا هو الذي يشتهى  كرامة أو الفاجر بأن ذلك هو الذي يشتهي أنأين؛ مث يغفله مثل أن جيد حمب ال
وإمنا يكون حمب الكرامة خمصوصا من . يشتهى اللذة وليس أحد من الناس إال وهو يشتهى الكرامة، أو. اللذة

ك حال من وكذل. وكذلك حال الفاجر يف شهوته للذة. وملبلغ من شهوته للكرامة بينهم، ألنه حمب الكرامة حلد ما،
هواء، ومل يبني أي  إن الغيم تكاثف: أو قال. إنه ظل األرض، ومل يقل أين ومىت، وماذا وبأي مبلغ: فقال حد الليل

. الزلزلة حركة جرم األرض، ومل يبني كم وكيف :أو قال. الريح حركة هواء، ومل يقل بأي مبلغ: أو قال. أحد

وقد قيل يف هذا املكان يف . ل عليه، حىت يكون الفصل فصالأن يد وهذا يعود باجلملة إىل إغفال فصل من حقه
 وهذا دليل على أن املذهب احلق. إذا أغفل فصال من هذه الفصول مل يصف ماهية ذلك الشيء التعليم األول، ألنه

 .واحد وحده هو أن ماهية الشيء إمنا تتم بكمال صفات ذاته، وأن اجلنس وحده ال يدل على ماهية نوع

اخلري، وال يقال حنو اخلري يف الظاهر، فإنه قد يراد ما  ة هلذه املواضع أن حتد اإلرادة بأا انبعاث شوقي حنوومن األمثل
املثال الذي  املثال خيالف املثال األول فإن هذه الزيادة جتعل الشيء أعم، وكانت الزيادة يف وهذا. ليس خريا حقيقيا

وهذا املثال ال يستقيم . عىن اخلري باحلقيقة  الظاهر أعم من اخلري، إذاقبل هذا املثال جتعل الشيء أخص، فإن اخلري يف
وأما الشيء الذي . احلقيقية إمنا تكون عندهم ملا يكون يف نفسه حقا على مذهب أصحاب الصور، فإن الصورة

األشياء  توجد له الصورة، فكيف ميكن إذن أن حيد على هذا النحو الذي البد من أن حتد بعض حبسب الظاهر فال
حقه أن يراعى بإزاء اخلصوص،  وكما أن العموم من حقه أن يراعى بإزاء العموم، فكذلك اخلصوص من. على حنوه

مأخوذا فيه، بل جيوز أن يكون املأخوذ فيه هو احلقيقي،  فإن حددت شيئا نوعيا فهنالك ليس يلزم أن يكون الطاهر
 فيجوز أن يكون ترك هذه الزيادة اليت توجب زيادة عموم واحلقيقي جيعله أخص، فإن الظاهر جيعل املعىن أعم،

احلقيقة، والذي هو يف  مثل أن الشهوة املطلقة جيوز أن تكون للذيذ املطلق العام احلقيقي الذي هو يف ختصيصا؛
 اإلرادة وأما هذا النوع املعني من. العام احلقيقي والظاهر واإلرادة املطلقة نسبتها للخري املطلق نسبة. الظاهر كذلك

 .نفسها، فليس جيب أن يكون ال حمالة للظاهر نفسه، أو هذه الشهوة

واحلاالت، وباجلملة حدود الصفات كاللذة مثال، فقد حد بالقوة أشياء  وموضع آخر، وهو أن تقاس حدود امللكات
فإنه يكون قد حدد  ،ومن حد العلم. املوصوف ا، ومثل فاعلها، أعين قد يكون حد امللتذ واللذيذ مجيعا كثرية مثل

ومثله إن حد حاد اللذة بأا نفع . فقد أخطأ فإن كان ذلك ال يستمر،. بالقوة العامل واملتعلم واملعلوم وغري ذلك
وكذلك إن حد اللذيذ بأنه نافع حسي، مث مل تكن اللذة نفعا، . حيسن حسي، وكان ال يسلم أن امللتذ منتفع، فلم

 .روريا، وقد سلف لك القول يف مثلهالعكس ليس ض ولكن هذا. فلم حيسن

املتقابالت ويف النظائر، مثال يف احملدودات املضافية؛ فإنه إذا كان للجنس  ومن جنس هذا املوضع أن ننظر يف
كلى،  جنسي، فهل للنوع مضايف نوعي، كمضايف اجلنس فإنه إن كان االعتقاد الكلى حبسب معتقد مضايف
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 . يكن فقد غلطفاعتقاد ما حبسب معتقد ما؛ فإن مل

وأما املتقابالت بالعدم . احلد حدا للضد موضع جديل؛ وقد قيل فيه ما سلف لك وأيضاً فإن اعتبار وجود ضد
امللكة يف حد  وقد عرفت هذا، وعرفت أنه لو انعكس لكان قد أخذت. فالعدم حيد بامللكة، وال ينعكس وامللكة،

 .واإلجياب وكذلك السلب. نفسها، إذا أخذت يف حد عدم يوجد يف حده امللكة

 هل حدد - على ما عرفت -ووقت  وموضع جيب أن يراعى يف حدود األعدام اليت إمنا هي حبسب قائل وزمان
بل ذكر مع ذلك أنه فيما شأنه أن يبصر، ويف الوقت  ذلك يف القول، فلم يقل مثال إن العمى عدم البصر فقط،

ن اجلهل هو عدم العلم وسكت، فإنه ليس اجلهل أي عدم وكذلك مل يقل إ .الذي فيه يبصر، ويف عضو خمصوص
 .مرارا وننظر أيضاً يف التصاريف اليت بني املصادر، واألمساء واألفعال على ما علمت. املقابل علم اتفق، بل

   
ا إذ: كاملكرر؛ مثاله املواضع اليت جيب أن تعترب أن ننظر هل احملدود يطابقه احلد ويصدق عليه؛ وهذا املوضع ومن

وكذلك إن كان يف . األفالطونية إنسانا، ومل يكن مائت قيل إن اإلنسان حيوان ناطق مائت، مث كانت الصورة املثالية
 .فإن ذلك احلد ال يطابق ذلك املثال األفالطوين، فإن ذلك ال يفعل وال ينفعل بعض احلدود شرط فعل أو انفعال،

حبد، فيكون ذلك احلد  على أشياء كثرية باشتراك االسم، مث حيدنافع وهو أنه رمبا كان اسم احملدود واقعا  وموضع
أن القول حد، ويسلم ذلك احلد بأنه صادق على  أيضاً يطابق تلك األشياء الكثرية الشتراك اسم فيه أيضاً، فيظن

ول على ومثال هذا أن حيد إنسان النور على أنه مق. االتفاق، ويظن تواطئا مجيع ما يسمى بذلك االسم، وخيفى حال
يصدق على  الشعاع، فيقول هذا املعىن الذي به يصاب حقيقة الشيء اخلفي، فيظن أن هذا حد، ألنه اهلدى وعلى

املشهور بشيء آخر، وعلى  واخلفي يقال باشتراك االسم على الشيء املظلم، وعلى. كل واحد مما يسمى نورا
 .اهول

فلما صدق . بأا حركة موضوع مغتذ ينبعث عن غريزته: فقيلوالنبات،  وكما حدت احلياة على أا عامة للحيوان
 .وهذا املوضع قد سلف لك الكالم فيه. والنبات ظن أنه حد هذا على احليوان

 كان املفروض حدا ليس فيه اشتراك اسم، وهو عام لألمرين مجيعا، إال انه ليس حدا هلما، إنه رمبا اتفق أن: وأقول

. فيهما مجيعا حبسبهما منهما على معىن ذلك بعينه داللة يكون االسم غنما وضعألن االسم ال يدل يف كل واحد 

حركة تغذية، فإنه وغن كانت له هذه القوة فليس إمنا  إن له حياة، مل نعن به أنه له قوة: مثاله أنه إذا قيل للحيوان
 وأما النبات فإن مسى .بل من جهة أنه جسم ذو نفس حساس متحرك باإلرادة يسمى حيوانا من جهة هذه القوة،

والنبات  فإذن إذا حد احليوان. يسمى حيا من جهة هذه القوة، أو من جهة شيء يناسب هذه اجلهة حيا، فيشبه أن
وأما أن . يف أحدمها كذلك ذا احلد وصدق عليهما، مل يكن حدا حبسب االسم يف كل واحد، بل عساه أن يكون

أن يكون احلد نفسه ليس يدل على معىن واحد، مثل اخلفي  ول إمنا قصد فيههذا املثال خيالف األول، فألن املثال األ
 فإذا حد بأنه الذي مل ينل مبا من. بشيء آخر، وعلى اهول، فإنه يقال باشتراك االسم على الشيء املظلم واملستور

 أن املعطى ليس حدا لكل فيه وأما هذا اآلخر فإمنا قصد. شأنه أن ينال به مع حضوره، كان احلد أيضاً مشتركا فيه
 .واحد مما حتته
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مثل اخلط املتناهي، ومثل اإلنسان العامل، وغري ذلك؛ فإنه جيب أن يكون  وموضع آخر خيتص حبدود األمور املركبة،
أو رمسا  أورد خلاصة أحد األمرين أن يكون ال أقل من أن يبقى الباقي صادقا على الباقي، بل حدا إذا أسقط ما

حلقائق األشياء، مث أسقط تصور نفسه  إن اإلنسان العامل هو حيوان ناطق مائت نفسه متصورة: إذا قيلمثال . للباقي
وأما إذا أخذ اخلط املتناهي املستقيم بأنه اية . صادقا، بل حدا له حلقائق األشياء، بقى الباقي مقوال على الباقي

له ايتان  اية لسطح: ذلك، فإن من هذه اجلملة قولهووسطه يسرب ايتيه، مل يوجد احلال فيه ك سطح له ايتان،
وسطه يسرب ايتيه، حدا للمستقيم،  إن: فإذا سقط ذلك ينبغي أن يكون الباقي، وهو قوله. هو حد اخلط املتناهي

هذا و. اخلط املستقيم الغري املتناهي ال ايتني له، فال وسط له لكن. فيكون املستقيم هو الذي وسطه يسرب ايتيه
 .وهو حتت اخلط املستقيم الباقي كاذب عليه،

أن يكون حبذاء كل بسيط لفظ يدل عليه،  وموضع يناسب هذا املوضع، وهو أنه إذا حد شيء مركب فيجب
يكون االقتصار واقعا على ذكر امسي البسيطني أو مرادفيهما كشأن  ويكون ال زيادة على ذلك، وال نقصان، وأن ال

بشر  ديد املركب من االمسني، فال يقال يف حد اإلنسان العامل إنه إنسان عامل، أو أنهحت املركب حيث ما يدعى
إنسان متصور حلقائق : فيقال مثال متحقق، بل جيب إما أن يؤتى بدل كل اسم بقول، أو بدل األخري، أو بدل اخلفي؛

أن يكون االسم الثاين أعرف من فال أقل فيما يبدل امسه  وإذا بدل بعضها باسم وبعضها بقول،. األمور يف نفسه
التبديل  وأيضاً رمبا وقع. إن احلجر األبيض هو اجلندل الثلجي: هذا املنهاج فقال قائلهم ورمبا خالفوا. االسم األول

 .إن العلم النظري هو ظن نظري: مبا خيالف األصل كمن قال
   

- اسم ما جيري جمرى اجلنسإذا أريد أن حيفظ اسم، ويبدل اسم باسم أو بقول، أن حيفظ  واألصوب وهو األعم  
من اجليد أو يورد حد اإلنسان أو اسم  فإذا أريد أن حيد اإلنسان العامل، فليس.  وأن يبدل ما جيري جمرى الفصل-

احليوان الناطق املائت العامل، أو بشرط عامل، فإن العام جيب أن يكون  هو: مرادف لإلنسان، ويترك العامل حباله، فيقال
حبسب األكثر  معرفته قبل إحلاق اخلاص به، ويكون إمنا يشكل معرفته الصفة اليت تلحقه وهذا املفروغ وغ منكاملفر

وأما يف أكثر األمر فإن املوضوعات تكون  .فرمبا كان العام منهما هو املشكل. واألوىل، ليس واجبا يف نفس األمر
فإذا مل يكن التبديل تبديل اسم حتديدا، . األعمأخفى دائما من  معروفة، وإمنا جيهل املركب بسبب أن األخص

 .األخص فاألوىل أن حيد

املركب بسبب املساواة، وال  وموضع آخر قريب من هذه املواضع، وهو أنه كثريا ما يعرض أن نظن أنه قد حدد
ط، بأنه عدد وسط، وإذا أسقط العدد تبقى له وس يكون ذلك حدا جيدا تاما، فإن أحدا إن حدد العدد الفرد

 .اخلط والسطح واجلسم أيضاً فردا فيجب أن يكون له وسط حد الفرد، فيكون

العدد الفرد، وال يرجع إىل العدد يف رصف اخلط والسطح به، بل  إن قوله يرجع إىل العدد يف حد: فغن قال قائل
 .ال مشاركة للخط والسطح مع الفرد يرجع إىل الشيء، فإذن

فكيف ينبغي أن : ولكن لقائل أن يقول. وتكون الشناعة الزمة عدد ذو وسط،: ، فقل"ذو" "له"اجعل بدل : فيقال
 العدد الفرد هو العدد الذي له عدد وسط، أو عدد: ضرورة أن نذكر العدد مرتني، فيقال يلزم: حيد ذلك؟ فنقول
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، وبني الفلسفة األوىل وقد شرح هذا فضل شرح يف. والبد من ذلك، وال حميد عن هذا التكرير. له وسط عددي
وسيقال يف سوفسطيقا يف أمرها . حدودا حقيقية فيها أن حدود هذه تقتضي التركيب وأا حدود بوجه ما وليست

 .شيء

يكون احلد لشيء مما يوجد، وقد جعله احلد شيئا ال يوجد، إذ كان يف معىن احلد  ومن الغلط الذي يقع يف احلد أن
حيد البياض بأنه  وكمن. أ؛ واملكان موجود، واخلالء حمال الوجودكمن يحد املكان بأنه خالء مهي. يوجد حبال ال

وباجلملة خمالطة الكيف للجسم معىن خال  .لون خمالط للنار، فإن اللون املخالط للجسم معدوم الذات حما الوجود
 .حمال يقتضي أن يكون غري اجلسم خمالطا للسم؛ وذلك

تصح تلك اإلضافة أصال، أو  إما أن ال: جب أحد أمرينوموضع مقارب هلذا، وهو أن يكون يف احلد إضافة تو
العلم باملوجود، فغن كان الطب ليس علما بشيء  إن الطب هو: يصح بعض املضاف إليه ال إىل مجيعه، كمن يقول

وباجلملة هو يف عداد . وهذا املوضع يف قوة مواضع سلفت. فقد أخطأ من املوجودات، أو كان ببعضها دون بعض،
هو بالعرض،  مراعاة املضاف املعادل الذي بالذات؛ اللهم إال أن يكون الشيء إمنا حيدد من جهة ما الما يغلط بإمه

بالعرض يف حد ذلك الشيء، فإن  فال جيب أن يؤخذ من جهة اعتباره بالذات، بل جيب أن تؤخذ النسبة اليت له
وهذا املوضع إما أن يقع فيه . ذاتمن حيث هو بال للشيء من حيث هو بالعرض حدا ال ينبغي أن يكون هو وحده

إن الطب علم حبركات الكواكب؛ مثال : مثال الكذب إذا قيل. احملدود مشاركا كذب على احملدود، أو جيعل غري
مع أن فيه كذبا،  وعلى أن األول. للشركة، أنه إذا قيل، إن الطب علم باملوجود، فتكون اهلندسة لذلك طبا املوقع

إىل شيء ال وجود له، وال شيء من العلوم  نه جيعل اهليئة طبا، اللهم إال أن ينسب مثالفقد تقع فيه مشاركة، فإ
 .شيء منسوب إليه، فيكون كذبا من غري أن يشركه فيه

   
ما يقع هذا  وأكثر. آخر، وهو أن يكون إمنا يورد حد شيء بسيط، فإذن هو قد حد الشيء مركبا مع شيء وموضع

إقناع يف كل واحد من األمور بالسوية،  بأنه الذي له ملكة: ال، كمن حيد اخلطيبإذا كان التركيب من جنس الكم
: والسارق. الذي له ملكة إزالة األمراض كلها، فال يعجز شيء منها بأنه: أو حيد الطبيب. ال نقص له يف شيء منها

والسارق  والطبيب املاهر،شيء سرا؛ فإنه يكون إما حادا خمطئا، وإما حادا للخطيب احلاذق،  بأنه الذي يأخذ كل
كال، وال . الطبيب بشرط أن يشفى كال وال. وأما اخلطيب مبا هو خطيب، فليس هو خطيبا بشرط أن يقنع. امللط

اخلطيب هو الذي يبلغ يف أكثر األمور ما ميكن أن يقال  بل. السارق سارق بشرط أن يقدر على أخذ كل شيء سرا
اية، فيكون خطيبا ألنه أتى مبا ميكن؛ وكذلك حال الطبيب، وكذلك حال يبلغ الغ فيه طلبا لإلقناع، فرمبا مل

جيب أن  فإذا السارق؛ وإن كان يؤثر أن يأخذ كل شيء سرا، أو يأخذ كل ما يأخذه سرا، ولكنه ليس .السارق
 .ميكنه ذلك يف كل شيء

مثال ذلك من حد . بالعكسزيادة جتعله مؤثرا لغريه، و وموضع آخر، وهو أن يزيد يف حد شيء من املؤثر لنفسه
 .العدالة للسنن، بل السنن للعدالة العدالة أا حافظة السنن، وليست

لغريه؛ مثل الصحة، فإا مؤثرة لنفسها، وقد تؤثر ألمور يتوصل  ورمبا اتفق يف شيء أن كان مؤثرا لنفسه ومؤثرا
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حيد  رين أال يدخل فيها اآلخر، أو أراد أنإذا حد كل جهة من اجلهتني، واعتبار من االعتبا فينبغي. إليها بالصحة
 .الصحة حدا كامال أورد اجلهتني

  يف مثل ذلك" ه"الفصل اخلامس فصل 

نسبة كالكل واجلزء؛ فمن اخلطأ يف ذلك ان يذكر األجزاء على سبيل  وهاهنا مواضع ختتص حبدود أشياء مما هلا
العفة  عن العدالة هي عفة وشجاعة؛ فغن هذا جيل: ئلمثل أن يقول قا. وجيعل ذلك حدا للكل توايل النسق بالواو،

وحده، ليس أحدمها مقيدا  حممولة على العدالة، والشجاعة حمموال آخر عليه، فيكون كل واحد منهما حمموال
ولو انه . حيوان ناطق، أي حيوان الذي هو ناطق :عفة اليت هي شجاعة، كما يقال: باآلخر، فال يكون كأنه قال

 .جمرى العبارات كلها، كان أيضاً فاسدا ، وإن كان غري صحيح يفأريد بذلك هذا

. العفة إذا كانت حممولة على العدالة، حيث يراد التحديد، كان كأنه يقول وأما بيان فساد االعتبار األول، فهو أن

أن خيصص  هي العفة والشجاعة، باأللف والالم؛ فإن محل احلد واخلاصة واالسم املرادف إمنا يصلح إن العدالة
بل كان جيوز أن نفهم أن العدالة  فغن محلت ال كذلك، مل يكن هناك ختصيص البتة،. باأللف والالم يف لغة العرب

واحد منهما أعم منه، ومل يقيد أحدمها باآلخر، مل جيتمع  وإذا محل على الشيء عامان، كل. عفة ما وشجاعة ما
إن العدالة هي العفة والشجاعة، وال : ون وجه القول حينئذبل جيب أن خيصص، فيك منهما داللة على معىن مساو،

اإلنسان هو  يصدق أن العدالة هي العفة والشجاعة، إال وصدق أا العفة؛ كما ال ميكن أن يصدق أن جيوز أن
العفة والشجاعة؛ فإن كانت عفة وال  فتكون حينئذ العدالة منعكسة على. الناطق والضحاك، إال وصدق أنه الناطق

العدالة أن تكون عفة وشجاعة جمتمعتني؛ ويلزم مثل ذلك يف  فحينئذ ال يكون من شرط. عة، كانت أيضاً عدالةشجا
- أن يكون اجلور فجورا وجبنا، والفجور جورا واجلنب، فتكون العدالة اليت هي العفة ويلزم أيضاً. جانب الشجاعة  

 . جورا-حيث ال شجاعة 

فإن بدلوا . شجاعة، حىت تكون العدالة عفة هي الشجاعة إنه ليس شيء مما هو عفةوأما بيان فساد االعتبار الثاين، ف
يكونوا كأم عفة مع شجاعة، أو أرادوا بالواو معا، فيكون حينئذ املوصوف بأنه  ، حىت"مع"بلفظة " الواو"لفظة 
العفة نفسها حينئذ  تهي نفس العفة ولكن يف حال ما تقترن إليها الشجاعة؛ فتكون إذا قارنت العفة جعل عدالة
وجعله غنيا؛ ليس على ان اليمني جمموعهما، بل  مثل ان الشيء إذا اقترن بشيء جعله ميينا، وجعله مضروبا،. عدالة

إذن بعض ما . وكذلك الفىت عند وجود املال فيكون له. وكذلك املضروب .أحدمها نفسه ولكن إذا كان مع اآلخر
 .ترن إليها الشجاعةوهو العفة اليت اق هو عفة هو عدالة،

فإنه يكون اخلشب واللنب وغري ذلك موجودا، . الكل، وال نفس الكل وباجلملة، فغن تعديد األجزاء وحتصيلها ليس
جمموع  إن كذا: فليست الداللة على وجود اجلزاء داللة على طبيعة الكل؛ فال أقل من أن يقال .وال يكون موجودا

 .كذا وكذا
   

األربعة من  أحدمها أن يكون جتمع فقط، كيف اتفق، مثل: ألجزاء على ثالثة وجوهالكل حيدث من ا على ان
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اجلمع داخلة يف كيفية اجلمع، مثل البيت،  والثاين أن ال يكون جتمع فقط، بل تكون هناك زيادة على نفس. أجزائها
وب ثوبا الجتماع بل أن يكون جمموعا مجعا على حنو؛ وال الث فإنه ليس اجلملة جمموع لنب وخشب كيف كان،

 والثالث بسبب زيادة على نفس اجلمع وهيئة اجلمع،. الجتماعه على هيئة وأسداء وأحلام الغزل، كيف كان، بل

تركيب ومجع؛  وذلك أن يكون للجزاء اتمعة حال وحكم بعد اجلمع غري اجلمع، وغري هيئته من حيث هو
: الكُالت وجوده باجلمع فقط، أمكن أن يقال فما كان من. كاملمتزج، فغن له بعد اجلمع وهيتئه زيادة كيفية حتدث

وأما ما احتيج فيه إىل زيادة على ذلك، وخصوصا زيادة خارجة . وكذا لعله يكفي يف حده أن يقال إنه جمموع كذا
وحكم  فال يكون املركب قد وىف حده ما مل يدل على هيئة ذلك اجلمع، وعلى حال كيفية أخرى عن كيفية اجلمع،

 . إن تتبعهآخر،

املوردة للكل أن جتتمع، فرمبا مل يكن من شأا أن  هل من شأن األجزاء: وموضع آخر يليق ذه املواضع أن ننظر
أو . إن السطح خط وعدد؛ واخلط والعدد ال يتألف منهما شيء: كمن يقول مثال جتتمع البتة، فال يكون منها كل،

أجزاء غري  ري متجزئة، واجلسم ليس من شأنه أن تتألف منإن اجلسم هو املؤلف من أجزاء غ: يقول قول من
 .متصل متجزئة، وال لألجزاء اليت ال تتجزأ أن تتألف تألفا يؤدي إىل

األجزاء يستند كل منها مبحل أو  وموضوع آخر، أن يكون للمحدود الذي هو الكل حمل أو مكان واحد، وتكون
إىل تلك األجزاء إىل املفروض كُال نسبة ردية؛ وهذا صاحل  بةمكان مفرد غري مكانه، ومباين له، فيعلم أن النس

إن اإلبصار جمموع لون وإدراك، : ومثال ذلك أن يقال. هذه املواضع ذلك شأا وأكثر. لإلبطال دون اإلثبات
 .غري الشيء الذي فيه اإلدراك واإلبصار يف شيء واحد واللون يف

 - إن كان -فإن األمر جيب . اء؛ واألجزاء ترتفع ويبقى الكلرفع ارتفعت اجلز وموضع آخر أن يكون الكل إذا

 .يكون بالعكس البد أن

يكون دون اخلري يف اخلريية، دون  وموضع آخر فيما يركب من متقابلني كشيء هو خري وشر، فغن ذلك جيب أن
 .الشر يف الشرية

 يف أنه شر، واملركب منهما قد يروج يف انه خري مثال أشد يف انه خري، من الشر وموضع قبله، وهو إن كان اخلري
االمتزاج أحدث أمرا  أزيد من الناقص يف الطرف الثاين، فيكون أشد خريية منه شرية؛ اللهم إال أن يكون على انه

خريا، وغري الشرين شرا، فيكون هذا أيضاً مما يقدح  زائدا على مقتضى البسيطني، كما أن املزاج جيعل غري اخلريين
اجتمع خري وشر فصار الكل خريا أو شرا، لكنه جيب أن يكون اعتبار هذين  كور، فإنه رمبايف املوضع املذ

 .االستحالة يكون التركيب ال يعمل غري اجلمع، وما يتبع اجلمع؛ إال فيما تقتضيه املوضوعني، حيث

.  منه ومن غريههو بعينه، ال اموع وموضع آخر ننظر كي ال يكون حد الكل مقوال على أحد اجلزأين فيكون هو

وذكر أيضاً . فينا سلف وهو أن ال يكون ذكر التركيب وقد ذكر هاهنا موضع ضمناه. ولكن اجلزء غري الكل
وهذا قريب مما سلف، . هذا وهذا، وموضع أن هذا هو من هذا ومن هذا موضع هذا مع هذا، وموضع أن هذا هو

 ا، ويعرض نظري ما سلف مما ذكرناه، حيث مل يكنهذا ومن هذا، فيكون من كل واحد منهم فإنه حينئذ يكون من

 .، وخصوصا إذا كان حيث يقوم من أمرين ليس ميكن أن يكون ذلك األمر معا"من"
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وبالقياس إىل أي شيء،  يف تفصيل املعية ونسبتها، عل بين أن تلك املعية يف أي شيء من احملل والزمان، وموضع
إن الشجاعة إقدام مع فكر صحيح، ومل يقل  من اآلخر، كمن يقولوكيف حال أحد األمرين من اللذين مها معا 

بالقياس إىل استعمال املصححات، وكان صاحبهما طبيبا ال شجاعا، بل  فرمبا كان ذلك. إما بالقياس إىل أي شيء
 .إىل اجلهاد جيب أن ينسب ذلك

ع توهم استخفاف؛ فإن توهم غم م إن الغضب: ورمبا كان أحد األمرين سببا لآلخر، أو غاية، مثل من يقول
إن الرمي هو إرسال سهم إصابة؛ فإن : وكذلك من قال .االستخفاف ليس جزءا من الغضب، بل سببا له وللغم

 .خارجا عنه وغاية اإلصابة ليست جزءا من الرمي، بل
   

رداءته يف انه  إن احليوان تركيب نفس وبدن، وهذا مع: من أخذهم اجلمع مكان اموع، حىت يقولوا وموضع آخر
حيوانا، أو احليوان تركيبا، ولكل  وكيف يكون التركيب. جعل املركب تركيبا، فليس يدل على ذلك التركيب

 .التحليل تركيب ضد هو التحليل؛ وليس للحيوان ضد هو

ه لو حتديده أحدمها دون اآلخر، كما أن وموضع آخر أن يكون احملدود شيئا منسوبا إىل ضدين بالسواء، وقد أخذ يف
إن النفس جوهر : فإذا قيل. للعلم؛ ليس الذي هو عدم املقابل كان حال النفس من العلم كحاله من اجلهل املضاد

 وباجلملة، إن قبول العلم خاصة ال فصل؛ وقد. أن يقال، جوهر قابل للجهل، أي املضاد قابل للعلم، مل يكن أوىل

 .علمت ذلك

أنه ال حاجة له إىل رفع مجلة احلد، ورمبا تعذر   التمكن من اإلبطال أن يعلمومن املواضع اليت حيتاج إليها املبطل يف
ميكنه رفع جزء من احلد وإبطاله، فغن يف رفع اجلزء رفع الكل الذي هو  فلينظر هل. عليه ذلك من حيث هو مجلة

 .بذلك اجلزء وقد مر لك هذا ومثاله يف موضع آخر ال يثبت إال

إىل اإلبطال هو االستكشاف حىت ال يكون غموض هذا سبب ألن ال يشعر  يلومن املواضع اليت تسهل السب
وإذا كان االستكشاف . فإذا استكشف ظهر إما إصابته، وإما خطؤه وموضوع خطئه. يبطل باملوضع الذي منه

انه حد من  عن صواب، فيكون احلد هو هذا الدال املوضح احملصل بعد الكشف، وينسخ به ما فرض أوال يكشف
فاألوىل ليس جبيد، بل هو منسوخ نسخ  فإن كان الثاين هو الفاضل املعروف،. تبس، إذ ال حدين لشيء واحداملل

يستهان ذه األصول يف احلدود، بل جيب أن جتعل نصب عني  فيجب أن ال. الشريعة اليت هي أفضل ملا قبلها
. الغاية اليت أعطيناها يف هذا الكتاب إىل هذهاملنطق إمنا تتم جدواها مبعرفة القوانني  الفكرة، ويعلم ان سائر كتب

من األصول النافعة يف الربهان، ويف  ومن اقتصر على ما سلف، مل يكتسب كمال امللكة يف الربهان أيضاً، فغن كثريا
وأما بعد هذا من هذا الكتاب، فإنه ليس بشديد النفع يف . املوضع احلد الربهاين، إمنا تتم يف هذا الكتاب إىل هذا

 .لربهانا

  املقالة اخلامسة متت

 املقالة السادسة
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  فصل واحد

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 يف مواضع هوهو والغري

فغن ذلك مما . الشيء هوهو وواحد بعينه، أو غريه، ويف إبطاله وقد يليق أن نتكلم يف املواضع اليت تنفع يف إثبات أن
معناه  اً يف باب النظر يف احلد، فغن احلد يقصد به أن يكونوقوع الرتاع فيه؛ وينفع أيض حيق أن يقصد لنفسه لكثرة

الواحد هو أن يكون الشيء غري  مث الواحد قد يقال على معان، وأحقها باسم. ومعىن اسم احملدود واحدا بعينه
كثريين، بل أعين به الواحد يف نفسه من حيث ذاته،  منقسم بالعدد لست اعين الواحد الشخصي الذي ال يقال على

مثال ذلك يف املسألة . موضوعاته، وكان ذلك املعىن من خارج مطابقا لكثريين إن كان معىن عاما بالقياس إىلو
واحدا بان جنسهما  أنه هل العدالة والشجاعة شيء واحد؟ فإن هاهنا ليس تعين واحدا بالشخص، وال أيضاً اجلدلية

احلقيقة اليت تدل عليها العدالة هي بعينها  به هلواحد، أو بأن نوعهما واحد، ومها كثريان بعد ذلك؛ بل تعين 
تكون إذا عددت الشجاعة واحدا من األشياء، تكون قد تناولت بذلك  احلقيقة اليت تدل عليها الشجاعة، حىت

احلقيقة،  جيب أن تفهم هذا املوضع وتعلم انه يستعمل لفظة الواحد بالعدد على معىن هوهو يف فهكذا. العدالة أيضاً
 . ذكره ذكرته، وإن كان املعىن كلياحىت إذا

أنه إن كانت العدالة هي بعينها الشجاعة فالشجاع عدل، والعدل شجاع؛  فمن املواضع مواضع التصريف
باب  وختالف املوضع الذي يف. كان العادل هو بعينه الشجاع ال بالعرض كانت العدالة شجاعة وبالعكس انه عن

وكذلك تنظر يف . اعتبار انه هو نه كان هناك محل فقط، ومل يكن مع احلملالعرض إذ كان ال جيب هناك اهلوهو، أل
وأيضا من طريق . والفاسدات، واألسباب الفاعلة واملفسدة وأيضا من األكوان. اعتبار املتقابالت أا هل هي هي

 هذا املوضعوقد علمت . هو أوىل أن يكون هوهو، فليس ما ليس أوىل وهو هذا األوىل أنه إن مل يكن ما هو

 .وحكمه
   

وأما إن . واحد كان كل واحد منها يف ترتيب باب أكثر وأفضل من مجيع الغري يف ذلك الترتيب، فهما وأيضا إن
يكن اآلخر كذلك، فليس أحدمها هو  كان أحدمها أكثر يف ذلك من اآلخر، أو كان أكثر من كل ما هو سواء ومل

شيء مذكور بالتعيني مما يشاركه، ومع ذلك فليس أحدمها  هما من كلوقد يكون شيئان اثنان وكل واحد من. اآلخر
 إن احليوان أفضل األجسام الكائنة: كما يقال. ترتيبني، وكان أحدمها حيوي اآلخر هو اآلخر؛ وذلك إذا كانا يف

 مثل هذا أن اإلنسان، فال جيب يف واإلنسان أفضل األجسام الكائنة الفاسدة؛ لكن احليوان يشمل: الفاسدة، مث يقول
إن احلار جدا هو أعلى املتحركة : وهو أن قد يعرض أن يقال فهذا املوضع فيه شيء ينبغي أن يتأمل،. يكون هو هو



 732                    ابن سينا- املنطق

 هو أعلى األجسام املتحركة باالستقامة، ويكون املقوالن صادقني، مث ال تكون حقيقة باالستقامة، واملتخلخل جدا

صدقا باعتبار املوضوع، حىت  لكنه جيب أن تعلم أن القولني إمنا. وضوعاحلار جدا واملتخلخل جدا واحدة إال يف امل
، وهو اجلسم املوصوف بأنه حار جدا، وحينئذ "احلار جدا" :إما إذا أزيال عن ذلك االعتبار كذبا؛ وأن معىن قوله

 ك أوجب أن يكونفلذل. تتناوله أيضاً" والتخلخل جدا:"بعينه؛ فإن اإلشارة يف قوله فيكون ذلك املوضوع واحدا

هو حار جدا، حىت يكون  فإن غُري اعتبار املوضوع احلار جدا، وأخذ من حيث. املشار إليه بالقولني ذاتا واحدة
جدا من حيث هو حار جدا، أعلى من كل  إن احلار: املتخلخل جدا من حيث هو متخلخل جدا غريه، كذب قوله

 جدا ليس دونه يف املكان من حيث هو متخلخل جدا، املتخلخل فإن. ما ليس حارا جدا من حيث هو حار جدا
 فإن كانت اإلشارة تتناول. هذا املوضع حال املوضوع لألمرين، وحاهلما يف نفسه وهو غريه فيجب أن يراعى يف

األمر ال موضوعه، وجب  املوضوع، فال شك أن املشار إليه واحدا، وإن مل يكن األمران واحدا؛ وأن تناول نفس
 .ن األكثر واحدا؛ وإال كان القول كاذباأيضاً أن يكو

وهو يصلح  .آخر، أنه ينظر هل ما قيل إنه مع ح واحد هو مع د الذي هو و ح واحد، واحد أم ال وموضع
وأيضا هل إن . يرتقي إىل مقوالت خمتلفة وأيضا هل. وأيضا ينظر هل خيتلف يف األحوال العارضة. لإلثبات واإلبطال

وهذه مواضع . يقبالن األكثر واألقل معا، وعلى نسق واحد وأيضاً هل. وهلا واحدةكان جنسها واحدا، ففص
 .اإلبطال

 .منهما إذا أضيف إىل ثالث حصل جمموعا هو بعينه جمموع اآلخر وأيضا كذلك يف النقصان وأيضا هل كل واحد

ذلك حقا وباطال، فإن  نوأيضا هل مها يتساويان فيما يلزم رفع الشيء ووضعه، أو يلزمه رفع الشيء ووضعه، كا
ومثال ذلك أنه إن كان اهلواء واخلالء شيئا  .الشرطية ليس صدقها يف صدق املقدم أو التايل، بل يف صدق اللزوم

وما يلزمه اهلواء . رفع اخلالء، وما يلزم من وع اهلواء يلزم من وضع اخلالء واحدا، فما يلزم من رفع اهلواء يلزم من
اخلالء عند أصحاب  لكنا إذا تومهنا رفع اهلواء بقى.  رفعه، كذلك يلزمه اخلالء أو رفعهرفعه عن وضعه أو أو يلزم
 .اخلالء واهلواء واحدا وليس يلزم عند رفع اخلالء أن يبقى وضع اهلواء، فليس. اخلالء

 .بالقوة وأيضاً هل خيتلف األمران يف احملموالت؛ وهذا كاملكرر

يكونا واحدا بالنوع إن كان هلما نوع،  حدا باجلنس إن كان هلما جنس، أو ملوموضع يف قوة هذا أنه إن مل يكونا وا
 .قيل مل يكونا واحدا بالعدد بالوجه الذي

خمصوص، وهو اهلوهو، وكثري منها  وهذه املواضع كثري منها مواضع اإلثبات واإلبطال املطلقني استعملت يف حممول
 .خيص اهلوهو

كي ال يكون أحدمها ليس حمموال على اآلخر مبا قدمناه من مواضع اإلثبات  رجيب أن ننظ: ولقد كان ميكن أن يقال
احلد، فإنه إذا مل يكن احلد  وهذه املواضع ينفع املبطالت منها يف إبطال. املطلقني، مث يؤتى باملواضع اخلاصة واإلبطال

 ينتفع ا يف إثبات احلد، فإنه ليس ال ينعكس، فاملثبتات ال وإذ هذا. يدل على ما يدل عليه احملدود بعينه مل يكن حدا
 .حده، وإن كان أيضاً هوهو باملعىن، فرمبا ال يكون قد وىف توفية جيدة كل معىن هوهو الشيء هو

عرفناكه يف الفن  على احلد قياس أو ليس، ومىت يكون قياس ومىت ال يكون، وكيف يقنت احلد، فأمر قد وأما أنه هل
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 .الذي قبل هذا
   

متكينا إيانا من  الكتاب، فقد عددنا لك املواضع يف احلد، وأوالها ما تكون املواضع جدلية، وأكثرهاهذا  وأما يف
ما عدا ذلك فيقل عدد مواضع نفعها،  وأما. التصرف، وهو مواضع التصاريف واألقل واألكثر وسائر املشتركات

 .اجلدل املعد للجمهور وإن كانت أصح نفعا، ومع ذلك تدعو إىل نظر أدق من

ذلك، وأي احملموالت اخلمسة أسهل إبطاال وإثباتا،  وأما أن أي املسائل أسهل إثباتا، وأيهما أسهل إبطاال، وضد
 .يف هذا الفن، والفنون اليت قبله فيجب أن تعلمه من األصول اليت يلفت

  متت املقالة السادسة

 املقالة السابعة

  أربعة فصول

  الفصل األول

  "أ"فصل 

 ل وأكثرها يف املقدماتيف وصايا السائ

عرفنا حده وموضوعاته، أعين مقدماته اخلاصة به، وعرفنا اآلالت اليت ينبغي أن  إنا أول ما شرعنا يف تعليم اجلدل
االستعمال ملا يلف إعداده  للجدل، وعرفنا املواضع املعدة حنو اإلثبات واإلبطال، فبقى علينا أن نعرف كيفية تكون

والفرق بينهما، وعرفت أن عمدة اادلة هو السؤال،  لسائل اجلديل وايب اجلديل،وقد عرفت حال ا. وتعليمه
 إن عمدة األمور اليت جيب أن تلتئم للسائل ثالثة؛ أما املسألة اليت: السائل، فنقول فلنقدم وصايا. وعليه يبىن اجلواب

املسألة جزءا من اجلدل؛  لذلك ليستا اجلدال فهي شيء خارج منها، وهي كالعرض، واجلدل حنو املشار إليه، ف
والثاين أن يكون قد رتب . منه يأخذ املقدمة لقياسه لكن أول الثالثة أن يكون قد أعد املوضع الذي. وهذا قد عرفته

وكيفية التشنيع على منكرها، إن أنكرت عليه؛ وهذان مما ينبغي أن يكون قد  يف نفسه كيفية التوسل إىل تسلمها،
 .والثالث هو التصريح باملعد يف النفس خماطبة به للغري.  مع نفسهإياه سبق إعداده

موضع يأخذ منه  األول من الوجوه الثالثة يشارك الفيلسوف فيه اجلديل؛ وذلك ألن الفيلسوف البد له من والوجه
للفيلسوف إىل تسليم شيء، فإنه يأخذ  والوجهان اآلخران خيصان اجلديل، إذ ال حاجة. مقدمات ما يصححه

وال النظر احلكمي متعلق باملخاطبة وباجلهاد فيها، فال يبايل  املقدمات من حيث هي حق، ال من حيث هي متسلمة،
فيه  ال تسلم مقدمة بعد أن تكون املقدمات مناسبة للمطلوب قريبة منه، توجبه، وال حيتاج يف اخلطاب التعليمي أن

يفطن ايب ملا يلزم من تلك املقدمات  ديل، فإنه جيتهد أن الإىل أن خيفي قرا من النتيجة احلاجة اليت للسائل اجل
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. والفيلسوف يروم ضد ذلك. من النتيجة، ويرى أا بعيدة عنه جدا لئال يتعسر يف تسليمها، بل يروم إخفاء قرا

 .أقرب من النتيجة كانت إليه آثر وكلما كانت املقدمات

فاملقدمات الضرورية هي الداخلة يف نفس . ورية، وغري ضروريةضر :ومجيع القضايا اليت يوردها اجلديل قسمان
 :وأما ما ليس بضروري، فإمنا يورد ألغراض أربعة، وهي. قياسا كان أو استقراء القول املوجب للمطلوب،

النتيجة، والتكلف إليضاح  االستظهار يف االستقراء والقسمة، واالستظهار يف تفخيم القول، واالجتهاد يف إخفاء
 .لالقو

قوال يعد ال حمالة حنو املطلوب وكان ما يصححه داخال يف  إن كان االستقراء جدليا، كان: ولقائل أن يقول
وكيف عددمت االستقراء والقسمة فيما ليس . فأا تستعمل يف املقاييس املنفصلة الضروري؛ وكذلك القسمة،

 .املطلوب نفسه أحدمها يف أن يصحح منه: ةإن االستقراء قد يستعمل يف اجلدل على وجوه ثالث: فنقول بضروري؟

 .والثاين أن يصحح به املقدمات الضرورية يف املطلوب

هي غري  لالستظهار، وهو أن تكون املقدمات الضرورية مل جيحدها املخاطب، فيحتاج أن يصححها، بل والثالث
كارها شنيع بعيد عن احملمود، فإذا إن بعيدة من أن يسلمها اخلصم إذا ظهر من أحواهلا أا حممودة أو مسلمة، وأن

وما جيري جمراه فالن وفالن، وهو يفعل كذا وكذا، أو يسأل عن  أليس اإلنسان: سئل عنها مع االستقراء فقيل مثال
 الغرض، كان التسليم حينئذ أوىل أن يقع، فيكون هذا النوع من االستقراء مل حتوج إليه عبارة أخرى تناسب هذا

 .ه، بل أوردت استظهارابعد ضرورة تلجئه إلي

على املطلوب، أو على ضروري يف املطلوب، فمقدماته ضرورية، اللهم إال  وأما املقدمات اليت يصحح ا استقراء
 .ما ذكر كفاية، وقد استظهر بعد جزئيات أخرى لو مل يعدها حصل الغرض أن يكون يف عدد

   
إن : يقول مثال تحسني الكالم فيما ال حيتاج إليه، حىتأيضاً قد تورد على مقتضى الضرورة، وقد تورد ل والقسمة

لكذا وكذا، حيث النافع مثال أن يبني  العلم قد يكون أشرف من علم إما لقوة برهانه، وإما لشرف موضوعه، وإما
فأحد الوجوه األربعة أن تورد املقدمات . غري حاجة إليه أن العلم شريف، مث يتعداه إىل عد وجوه شرفه من

 .الضروري، والقسمة اليت ال ضرورة إليها اء االستظهاري دونلالستقر

والتوسعة فيه، إما مبدح كالمه، واستجابة مذهبه؛ وإما للتعجب ممن ينكر  والوجه الثاين، أن يورد لبسيط القول
أن يعرب والفصاحة، ب وإما بالتصرف يف تبديل العبارات للبيان باألمثلة واالستشهادات بأقاويل الناس، مأخذه؛ وإما

وإما باستعطاف املخاطب واستمالته إىل التسليم  عن قضية واحدة بعبارات خمتلفة، كما هو من عادة فصحاء العرب،
 .بذمه وتأنيبه وأنه بعيد عن اإلنصاف تارة مبدحه ونسبته إىل اإلنصاف، وتارة

 السوفسطائية رمبا احتيج سوفسطائية وخطابية، وذلك ألن املواضع إن بعض هذه املواضع: وليس لقائل أن يقول
االسم،  تنكد اادل فجعل ال يسلم املشهورات، حىت قد يرخص له أن يغالط املتنكد باشتراك إليها يف اجلدل إذا

 .تسلم املقدمات ولوال ذلك ملا كان رخص يف اجلدل أيضاً أن حيتال يف إخفاء النتيجة ليسهل به

فلو أن . النتيجة، وخيفى النافع يف احلجة من غري النافع ه ليبعد احلدس عنوالثالث خلط ما حيتاج إليه مبا ال حيتاج إلي
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الكربى من النافع يف احلجة فسلم له؛ مث أعقبه بالتماس تسليم الصغرى؛ أو ابتدأ  السائل طالب ايب بتسليم
سائل، فيتنكد وال ال منه الصغرى مث أعقبه بالتماس تسلم الكربى، عرض من ذلك أن يفطن ايب ملا حياول يتسلم
املطلوب؛ وفصل بينه وبني قرينته من النافع؛ مل يبعد أن  وأما إذا قرن بتسلم النافع شيئا ال ينفع؛ وال يناسب. يسلمه

 .هو من جنس احلشو الذي يؤتى به إلخفاء النتيجة وهذا القسم. خيفى الغرض عليه

 .اح والكشف بتبديل األلفاظ؛ وتكريرها، وباألمثلةللضرورة، وال للحيلة، بل لإليض والوجه الرابع هو املورد ال

. ألجل التصوير والتفهيم ويفارق الوجه الثاين إذا كان التمثيل هناك والتكرير ألجل اجتالب التصديق؛ وهاهنا

وقد يستعان فيه بألفاظ الشعراء واألمثال . التصوير فالوجه الثاين يقصد فيه التصديق؛ وهذا الوجه يقصد فيه
 بالوجه األول، فبأن ال يذكر املقدمة الضرورية يف أول األمر، وال يطلب تسليمها وأما الوصية اليت تليق. املعروفة

ذريعة إىل عقد القياس فيشتبه  صراحا، فرمبا مل تسلم، بل جيب أن ينتقل عنها إىل التسليم ما هو أعم منها حىت يكون
فيسوقه إىل مقابل وضعه، أو مثلها ومساويها حىت  ء،على مقابل وضعه، أو أخص منها حىت تكون مادة االستقرا

فإن كان ينفعه تسلم أن العلم باألضداد واحد، حاول أن يتسلم هل العلم  .تكون آلة لتمثيل يضربه ملقابل وضعه
ترصدا  واحد ترصدا للقياس، أو هل العلم باحلار والبارد والرطب واليابس أو باملضافني واحد باملتقابالت
هو أعم ابتدأ أوال باالستقراء   أو أن يستعني ببعضها يف بعض يف مثل أنه إذا أراد أن يتسلم مثال مالالستقراء،

 .أسهل عليه، مث يتسلم الضروري وبتسلم اجلزئيات؛ مث يتسلم بعد ذلك ما هو أعم، فيكون

 أن يبتدئ بأبعد املقدمات كانت النتيجة تبني بقياسات بعيدة فيجب وأما الوصية يف باب إخفاء النتيجة، فأن ينظر إن
بكثرية، فيحسن أن ال  ويتسلمها، فينتقل عنها إىل القريبة، سواء كان ذلك يبني مبقدمات قليلة أو يبني عن النتيجة،

ثانيا، وعن الثاين أوال، لئال يسمع احلد األوسط  يسأل عنها على الترتيب القياسي، بل يسأل عن األول يف الترتيب
وكذلك جيب . تارة يف طرف، وتارة يف طرف آخر، وقد ختلل بينهما فاصل بالفعل، بل يسمعوقد تكرر، وهو رابط 

 مثال إذا كانت إحدى. من يسلم املقدمات بني تسلم مقدمة وبني رقيقتها يسلم مقدمة أخرى أن خيلل يف كثري

دمة، بل اليت تنفع يف مقدمة املق املقدمتني تنفع يف مقدمة للقياس القريب، مل يضف إليها األخرى اليت تنفع يف تلك
مقدمة مما ينتج مقدمة اقرب منها، مث تذكر النتيجة معها، بل  وكذلك إذا تسلم مقدمة. أخرى لذلك القياس القريب

املقدمات  فإذا تسلم املقدمات تفاريق أورد النتائج اليت هي. بتسلم مقدمة للقياس اآلخر يترك النتيجة ويشتغل
 .املقدمات كن املخاطب إنكارها بعد تسلمهالقريبة معا إيرادا ال مي

   
املخاطب أنه إمنا  تسلم مقدمتني وأنتج عنها، مث أخذ يتسلم املقدمات للنتيجة األخرى، مل يبعد أن يفطن فأما إذا

ويتعسر، بل جيب أن حياول اإلخفاء ألن النتيجة اليت  حياول أن ينتج كذا لتكون مضافة إىل النتيجة األوىل، فيتنكد
ويف ذلك فائدة أخرى، . كانت نتيجة تعود مقدمة ليكون ذلك أشد يف اإلخفاء الغاية فقط، بل كل نتيجة، وإنهي 

لترتيبها؛ ختيل املخاطب  أعقبها بالنتيجة األخرية؛ وكان قد حذف النتائج يف الوسط؛ ومل يقدم املقدمات وهي أنه إذا
ومل قلت إنه : املنتج، فإذا انتج يف إثره فرمبا قال ايب أن كالمه غري منتج للمطلوب؛ ألنه ال يسرده سردا يشبه

غريبة  النتيجة؛ وعرض أن أمن ايب تلك املقدمات؛ وظن أا ال تنفع السائل؛ إذ النتيجة يلزم مما سردت هذه
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على شرط إمنا سلمت : تسليمها؛ بأن يقول عنها وكأا ال تلزمه؛ فال يشتغل باملناكدة يف شيء منها، أو بتأويل جهة
املساهلة يف تسليمها على أي حنو أريد منه تسليمها، فتقرر حال  كذا، وإمنا أردت بالتسليم كذا؛ بل يساهل كل

يلزم  مفروغ عن اللجاج معها فيها فإذا تقررت املقدمات عاد حينئذ فأبان أن املطلوب كيف املقدمات على جهة
 .عنها وانقطع ايب

تسلمه إىل كليه وجزئياته بل االنتقال أيضاً إىل تصريفه  من االنتقال من املطلوبوليس إمنا ينفع ما تقدم ذكره 
 وأنه إذا رمي نفس تسلم النافع مل يبعد أن يصرف اخلصم مهته. نافع يف إخفاء النتيجة ونظريه ومقابله، فإن ذلك كله

 .إىل متحل عذر يف أن ال يسلمه

إذا كان مراده أن يتسلم أن الغضبان هل هو : يشاكس فيه؛ مثال وأما الشيء اآلخر الذي هو منه بسبب، فرمبا مل
 بل هاهنا غضبان على صديقه: فرمبا احتال ايب فأنكر أن يكون كل غضبان كذلك، وقال املشتاق إىل االنتقام،

: ائل وسألهفإن ابتدأ الس. منه وإن كان غمه إياه بالغضب عليه نوعا من االنتقام. من غري أن يشتاق إىل االنتقام منه

 .فالغضبان إذن هو املشتاق إىل االنتقام: فإذا سلم عاد وقال .أليس الغضب شهوة االنتقام؛ كانت املشاكسة فيه أقل

هذا، بل  هذا الباب، فرمبا كان املطلوب نفسه أقرب إىل أن يسلم من مقابله، فهنالك ال ينفع واملواضع ختتلف يف
أن يشاكس يف تسليم أن الغضبان   يف مثالنا فإن االعتراض الذي به أمكنإمنا ينفع حيث يكون األمر بالعكس، كما

 ."الغضب"، ويبعد حيث يقال "الغضبان"يقرب حيث يقال  املشتاق إىل االنتقام، وإن كان غري صحيح، فإمنا كان

ك مبا ينحوه يف تسليم ما يتسلمه، ويشري إىل شيء آخر كأنه يريد أن يصحح ذل وجيب أن يؤدي عن الغرض فيما
وإذا كان يتسلمه  ليصح بذلك مطلوبه، فإن ذلك الشيء إذا كان غريبا توثق بأنه ال يؤدي إىل املطلوب، يتسلمه،

فإذا تسم . تركت املشاكسة وسومح بالتسليم غريبا عن ذلك الغريب، تفطن بأنه ال ينتجه؛ وإذا كان األمر كذلك
 .توجه به حنو املطلوب

  يرف ايب أي طريف النقيض فيما يتسلمه ينفع السائل، وذلك إذا سأل سؤالالباب أن ال ومن التلطف يف ذا

فأوهم أن املقدم منهما يف  تفويض، وخصوصا إذا قدم يف القول املستخري من الطرفني ما ال ينفعه، وأخر ما ينفعه،
وأعمل من . ىل السائلالطرف الثاين الذي هو أحب إ اللفظ هو املقدم عندك يف اإلثبات، فيتأكد يف تسليمه ويسلم

مثال إذا كنت سائال؛ وكنت . وجيعل احلجر على الطرف الذي ال يريده هذا أن يسأل سؤال حجر من غري تفويض؛
إىل  ألست اللذة خريا؟ فتوهم بفعلك ذلك ان هذا ينفعك؛ فيميل ايب: اللذة خري؛ فتسأل تؤثر أن يسلم لك

 .ومحدا كان احملذوف من طريف أكثر شهرةإنكاره فيسلم لك أن اللذة خري؛ وخصوصا إذا 

املطلوب، لكنه حيسن أن ينتقل عنه إىل  ومن احليل النافعة يف التسليم أن تتسلم املقدمات اليت تنتج شيئا ليس هو
 .يكون حكمه حكم املطلوب كالشبيه باملطلوب مثال املطلوب، فيتسلم مث ينتقل عنه إىل املطلوب، إذ

يسأل ما يسأل كاملتشكك فيه، وكاملستفهم، وكاملستريب، وكاملائل إىل العدل  يب أنومن النافع يف استدراج ا
ال على طريقة  لنترك اللجاج، فبين يل ما عندك يف كذا: وكامللتمس ذلك للتعلم واالستفادة؛ كما يقول واإلنصاف،

سائل كأنه يعارض نفسه، يكون ال مالجيت ومغالبيت، بل على ما جيب أن يكون األمر عليه يف نفسه، وجيب أن
ليس جبيد، بل جيب أن أرجع عنه فيصري هذا سببا إىل أن ال  ال، إن هذا الذي قلته ونسقته: ويناقضه، ويقول مثال
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 .والتسليم له ما يتسلمه يتهم حبه، ويؤثر مساعدته،
   

هذا يورث السامع جبنا  نأمجع الناس على كذا، والعادة جرت بكذا، فإ: األشياء النافعة يف التسليم أن يقول ومن
 .عن إنكاره

 .بعينه، بل يتعداه يف الوقت مث يتلطف يف العود إليه ومن ذلك أن ال يظهر حرصا شديدا على تسليم شيء

 خمتلفة فمنهم صلف مسج، واملتعسرون يف أول األمر أشد تعسرا وأكثر جحدا، فإم حينئذ واعلم أن طبائع اجلدليني

وأما الصلفون . العمدة منهم يفترون قليال إذا طال الكالم، هؤالء جيب أن يؤخر تسلمأشد استعدادا للشقاق، مث 
يناقشوا بل يظهرون أنه يهون عليهم أن يسلموا كل شيء  فأمرهم بالضد، فإم لصلفهم يستنكفوا أن يتصلبوا وان

 النتيجة خفية، كأم إذا مغبة ما يوجبه التسليم؛ وخصوصا إذا كان تأديته إىل واثقني حبسن تأتيهم للتخلص عن
ملزمون إىل اإللزام، فإذا  ابتداء رمقوا بعني االستجبان، وظن م أن االختناق يلجئهم إىل املعاسرة، وأم ناقشوا

ويتصعبون؛ فهؤالء جيب أن نستسلم منهم العمة يف  حان اإلنتاج عليهم انقلبوا متعسرين وأخذوا هناك يشاكسون
 .جاءمس بدء األمر، وحني هم بعد

وبترويج ما سبيله لو أفرد كان قريبا من  بتحليل أيضاً ما ال ينتفع به، وبالتطويل، وينبغي أن حياول إخفاء النتيجة
فهذا ما قيل . وكأنه يف مجلة اإلهاب فيتزوج، ورمبا دعا إىل ذلك الضجر اإلنكار خيلطه يف مجلته، كأنه غري منتفع به،

 .، فقد علمتهماالنتيجة والوجهان اآلخران يف إخفاء

  الفصل الثاين

  "ب"فصل 

 يف وصايا السائل

  وأكثرها يف أحوال القياس واالستقراء

    ويسهل وإعطاء السبب فيه وفيه ذكر ما يصعب وجدان القياس عليه

اسم للمعىن املتشابه به  وإذا مل يكن. تستعمل مع اجلدليني القياس، ومع الذين هم أشبه بالعوام االستقراء وينبغي أن
املستقريات منتشرة حتت موضوعه، فيتشوش الكالم على  صعب فيه االنتقال من االستقراء إىل املقدمة الكلية اليت

 فإنه ال يتهيأ له االنتقال إىل الكلية، وأما على ايب، فألنه ال يتهيأ له إيراد أما على السائل،. السائل وايب

رمبا أدخل أيضاً يف مجلة  وباجلملة. ه حىت يطلب من مجلته جزئيا خمتلفااملناقضة، إذ ال يعلم ما الذي اشتركت في
فإذا . جيب أن يرسم ذلك املعىن ويوضح له اسم االستقراء أمور غري متشاة، فأخطأ السائل وغلط ايب، بل

. يت مبناقضة أو يسلمالتشابه، مث مل يسلم ايب الكلية فقد ظلم، بل عليه أن يأ استقرأ السائل، ودل على ما وقع فيه

القول موجبا  حبسب اجلدل فقط، ألن االستقراء جديل؛ إذ ليس من شرط اجلدل أن يكون ما يورد فيه من وهذا
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والطرق الغري الواجبة جيوز أن تصري  وهلذا ما كان كثري من املواضع. للمطلوب بالضرورة، بل حبسب املشهور
إذا مل تشتهر، وذلك مثل قوهلم لو جاز كذا جلاز كذا، إذا  ليةجدلية إذا قبلت واشتهرت وجيوز أن ال تكون جد

وكذلك . فإنه ليس إذا جاز يف شيء حكم، جاز يف نظريه نظريه. واجب يف نفس األمر كان نظري له، فإن هذا غري
أن يترك حكم  إن لزمين هذا فقد يلزمك أيضاً، فإن هذا غري واجب؛ ومل إذا لزم اآلخر كما يلزم األول قوهلم
ليس إذا مل يقل ذلك وجب أن يكون  وكذلك قوهلم مل قلت كذا يف كذا، ومل تقل كذا، وهو يف طرده، فإنه. األول

ولكن هذه . ذلك خروج عن عهدة احلجة اليت أوردت وكذلك املعارض للحجة حبجة أخرى، وليس يف. هذا باطال
ىل اجلميع بان يرجع إىل موجبه يف حكم واالستقراء أو. غري ضرورية إذا اشتهرت صارت طوقا جدلية، وإن كانت

 ولكن احلكم يف غريها ليس حكمها. اجلديل أن يقول إن احلكم فيما استقريت هو ما قلت وليس للمجيب. اجلدل

قوال سبق منه يف الدعوى  ويكون هذا. إال أن يكون مدعيا يف أول األمر أن الواحد املختلف فيه وحده هو املخالف
. املسلم أن كل عدد زوج، فإنه ليس بأول إال االثنينية عامال عليه، كما يكون قد ادعى أنه منفال يكون االستقراء 

 واملناقضة اليت باشتراك. االستقراء، فال ينفع السائل ما يورد من االستقراء معه فإن قال هذا، ختلص من عهدة

وليس حبساس، ورمبا  املصور حيواناالسم ردية مثل مناقضة استقراء املستقرى ليبني أن كل حيوان حساس، بأن 
. فحينئذ يتفق ويروج يف مثله، مثل هذه املناقضة اتفق اشتراك يف االسم فخفي فصار يف املشهور اشتراطا يف املعىن،

ورمبا نوقض . اآلالت املعطاة يف تفصيل معاين االسم املشترك فريجع إليها وكذلك ينبغي أن يتمهر يف اعتبار
التخصيص، وال  يص بعد النقض يعم املطلوب، واملستقرأ ألجل املطلوب، فيتعلق ايبفوجد التخص املستقرى،

جزئيات استقرائية مثل الفرس  كل حيوان حيرك حليه األسفل فأورد: مثال إذا كان قال. يلتفت إىل النقض
طلق فيما استقريته، بل إين لست احتاج إىل احليوان امل: يقول واإلنسان، وما جيري جمرامها فنوقض بالتمساح، فله أن

يف  إن ذلك فرق بعد النقض؛ وال التفات إليه، وليس: ومن الناس من مينع هذا، يقول. الربي إىل احليوان املاشي
ذكر لفظ املاشي، أو قصر  ذلك بأس عند التحقيق فإنه إذا أورد املستقريات من مجلة احليوان املاشي، ومل يكن

. االحتياط فيما لفظ به، وهذا ال جيعل احلجة غري حجة  عليه أنه مل حيسنوأكثر ما. فتدارك كانت حجته قائمة

 كل: األول هلذا أنه إذا أورد مستقريات كلها قد فارق علما كان له، فكان ناسيا؛ فقال واملثال املورد يف التعليم

 من باب من فارقه العلم مع املستقريات إمنا أوردت: مفارق للعلم ناس، فنوقض مبن فارقه العلم ليغري املعلوم، فيقول
ألعظم األمرين فاستقرى له فعوند بأن كمال احللقة أفضل من  وكذلك إذا قال أعظم الضدين. ثبات املعلوم

 وذلك زائد عليها ينايف الفضيلة، لكن املرض أشد رداءة من سوء اهليئة؛ فإن القبيح من الصحة، فإا داخلة فيه،

يف اآلخر، لكن الصحة إمنا هو  إمنا كالمنا يف شيئني متباينني؛ وليس أحدمها: يقولاهليئة، واملريض شر منه، فله أن 
على أن هذا املذهب إذا . معه يصدق يف احلقيقة ويف النطق يف املقدمات الصادقة يف البعض إذا مل يورد بالشرط الذي

 خللف وتأدى إىل شنع؛ فقال ايبواملستقيم أوىل أن يستعمله اجلديل من ا: يزيف ويقول زيفه املشهور يف زمان ما

    إن ذلك ليس بشنع، بل هو ممكن بطل

وأما يف الربهان . نفسه وضاع، فاحتاج إما إىل قياس يبني به شناعته، أو قياس آخر مستقيم ينحو حنو املطلوب سعيه
ألمر استعمل يف قياس بل إذا كان حماال يف نفس ا فليس احملال إمنا يصري حماال بالتسليم أو يلتفت فيه إىل ذلك،
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اجلدل، فإن استعمالك للخلف فيه رمبا طول عليك األمر ألنك حتتاج فيه  وليس كذلك احلال يف. اخللف الربهاين
تسليمه  فإذا أنتجت احملال وحدس ايب أن. أوال، مث تتكلف االنتقال عنه إىل املطلوب ثانيا إىل إنتاج حمال

وحتتاج إىل تكلف سعى يف ان تبني  ن ذلك حمال، وجعله ممكنا، فبطل سعيك،استحالته تؤدي إىل فساد وضعه أنكر أ
وإن أمكنك ذلك كفاك أخذك يف األول نقيض . سعيك أن ذلك حمال فغن مل يستمر ذلك لك مل تتالف بطالن

نقيض ولوال أن األسبق إىل الذهن ليس يكون يف كل وقت . لك املطلوب هونا احملال، وقرنك إياه إىل األخرى لينتج
وأما إذا . موضع رمبا سبق إىل الذهن قياس ما والح تأدية إىل احملال، لكن استعمال اخللف باطال يف كل احملال، بل

حني احتجت اي ان تتسلم استحالة احملال  وهاهنا. سبق إىل الذهن احملال ونقيضه معا؛ فتتكف قياس اخللف حمال
ال خاطرا ببالك يف خيالك مع نظرك إىل احملال فحينئذ ال احمل قبل عقد القياس، فقد صار نظرك إىل صحة نقيض

 فلو كان عندك قياس مستقيم معدا من مادة اخللف بعينة، أو من مادة أخرى لكان ميكنك أن .حيتاج إىل اخللف البتة

 فإذا تسلمتها لزمت تتسلم مقدماته من غري أن حيدس ايب مبا يلزمها، وخصوصا إذا استعملت إخفاء النتيجة

للخلف يف املادة أن تتسلم نقيض احملال وال يشعر  النتيجة، وقضى األمر، وكان ميكنك يف القياس املستقيم املشارك
احملال على انه حمال، وأفطنت ايب عاقبته، فال يبعد أن يشاكسك اآلن مشاكسة،  وأما إذا أوردت. ايب بعاقبته

قياس آخر مستقيم ينحو  فاحتاج إما إىل قياس يبني به شناعته، أوه وضاع، .مل يقدم عليها حني ال يفطن لذلك رمبا
حماال بالتسليم أو يلتفت فيه إىل ذلك، بل إذا كان حماال يف  وأما يف الربهان فليس احملال إمنا يصري. حنو املطلوب نفسه

 لف فيه رمبا طولوليس كذلك احلال يف اجلدل، فإن استعمالك للخ. قياس اخللف الربهاين نفس األمر استعمل يف

فإذا أنتجت احملال . ثانيا عليك األمر ألنك حتتاج فيه إىل إنتاج حمال أوال، مث تتكلف االنتقال عنه إىل املطلوب
أن ذلك حمال، وجعله ممكنا، فبطل سعيك، وحتتاج  وحدس ايب أن تسليمه استحالته تؤدي إىل فساد وضعه أنكر

وإن أمكنك ذلك كفاك . فغن مل يستمر ذلك لك مل تتالف بطالن سعيك إىل تكلف سعى يف ان تبني أن ذلك حمال
ليس  ولوال أن األسبق إىل الذهن. احملال، وقرنك إياه إىل األخرى لينتج لك املطلوب هونا أخذك يف األول نقيض

اخللف باطال احملال، لكن استعمال  يكون يف كل وقت نقيض احملال، بل رمبا سبق إىل الذهن قياس ما والح تأدية إىل
وهاهنا حني احتجت اي ان . معا؛ فتتكف قياس اخللف حمال وأما إذا سبق إىل الذهن احملال ونقيضه. يف كل موضع

القياس، فقد صار نظرك إىل صحة نقيض احملال خاطرا ببالك يف خيالك مع نظرك إىل  تتسلم استحالة احملال قبل عقد
بعينة، أو من مادة أخرى  لو كان عندك قياس مستقيم معدا من مادة اخللفف. فحينئذ ال حيتاج إىل اخللف البتة احملال

يلزمها، وخصوصا إذا استعملت إخفاء النتيجة فإذا  لكان ميكنك أن تتسلم مقدماته من غري أن حيدس ايب مبا
 تتسلم نقيض وكان ميكنك يف القياس املستقيم املشارك للخلف يف املادة أن تسلمتها لزمت النتيجة، وقضى األمر،

فال يبعد أن يشاكسك  وأما إذا أوردت احملال على انه حمال، وأفطنت ايب عاقبته،. يشعر ايب بعاقبته احملال وال
 .اآلن مشاكسة، رمبا مل يقدم عليها حني ال يفطن لذلك

أن املشهور هاهنا  كمااحملال الذي نذكره هاهنا، وهو الشنع يف نفس األمر، فإن الشنع هاهنا هو احملال،  واعلم أن
باالحترازات اليت ال يوجد معها نقض وعناد،  وجيب أن حيتال يف ادعاء املقدمات الكلية أن يكون حمرزة. هو احلق

 .فإنه إذا فقدت املناقضة أذعن للتسليم ويكون احلكم فيها مطردا يف اجلزئيات،
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 أليس إذا كان فالن كذا، وفالن آخر كذا، فكذا :النتيجة معا، كما يقال ومن املسائل ما يشتمل على القياس وعلى
فيعرضها  ال ينبغي أن يستعمل يف أكثر األمر، فإن هذا يكشف مناسبة ما بني املقدمات والنتيجة وهذا مما. كذا

 .لإلنكار، فال ينعقد القياس بل ينحل
   

ا أن تسليمها  ه اقتران القياسمن إذا سئل عن املقدمات املطلوب تسليمها، وشنعت بالقياس عليها أومه ومن الناس
علمت جدليا، فإنه ليس السؤال عن  وليس كل سؤال كلي كما. فهؤالء ال بأس مبخاطبتهم على هذه اجلهة. واجب

إما الستكشاف لفظة يستعملها السائل، : على أحد وجهني ما هو، وعن أي األشياء هو جدليا، اللهم إال أن يكون
 سبيل املطالبة بأحد طريف النقيض؛ بأن يقلب السؤال عن املاهية إىل اهللية وتكون لىوأكثر هذا هو للمجيب، وإما ع

هل تقول إن : يسأل فيقول حقيقة السؤال تشري إىل املاهية، وذلك أن جيعل التحديد يف قسمة طريف النقيض، كمن
. ؛ ورمبا محد، ورمبا مل حيمديستدرج املاهية ال غري ماهية اخلري هو انه الذي يتشوقه الكل، أو ال تقول؟ فغن هذا

اللذة هي املتشوقة للكل فترى ما هي، ويكون كأنه يقول إن مل تكن اللذة هي كذا،  إن مل تكن: وهذا مثل أن تقول
. معاين االشتراك إن مل تفهم هذا عن اللذة، فهل تفهم عنها غريه طلبا لتفصيل: وكما تقول. هلا حد آخر فليس

من اجلدليني على قبوله قبل، وإال فللمجيب  فإنه إن وقع االصطالح. لق بالشهرة واحلمدوهذا من املواضع اليت تتع
ولعله من ساعد ايب وتكفل إيراد حد آخر، . وال يلزمين ذلك هو شيء ال أقوله لك، وال أفسره،: أن يقول

لسائل حرصا على تسليم وجيب أن ال يظهر ا. مثل لفظة اللذة كان إىل اإلنصاف ما هو وإلظهار اشتراك االسم يف
ال قياس له إال عن  بعينه، فإن ذلك يغري جميبه باللجاج، ويدل على عجزه، وعلى إزجاء بضاعته إذ هو فقري شيء

وينحرف عنها إىل شيء آخر، مث يعاودها على  مواد بأعياا، بل جيب إذا رآه يتعسر أن يتجاىف عن تلك املقدمة،
 .جهة لطيفة من اجلهات املذكورة

ردي؛ ألن  فغن الولوع بتكرير سؤال بعد سؤال، وتسلم بعد تسلم، من غري أن يتبع ذلك باإلنتاج، هو ذلكوك
املطالب اليت بينها وبني أوائلها مقدمات  وأما. اجلدل ال يتضمن من املطالب إال ما هو قريب املكان من املقدمات

ن املقدمات اليت ينتفع ا السائل يف إبطال فتكون إذ. فيما سلف وقد علمت هذا. كثرية جدا فهي مطلب علمية
املسائل  فمن أمعن يف السؤال جماوزا به ذلك احلد، فهو إما متوجه بتلك. ليس بذلك الكثري الوضع حمدودة يف عدد

يشغل الزمان، ويتمحل ما مل  إىل املطلوب على سبيل خارج عن اجلدل، بل أوىل أن يكون ذلك تعليما؛ وإما هاذ
املطلوب، وتوقعا ألن يسمج طبعه بتذكريه ما جيب   بذلك هربا من أن يظهر قصوره عن إنتاج نقيضيفده، ويطوله

 .عادم للقياس أن يعتمد عليه، إذ هو يف احلال خال

هي أحوال املبادئ، وإمنا نتمكن من معرفة  واألمور اليت يصعب على اجلديل مصادفة القياس عليها، إما ألا أمور
الح من حتديد حدودها أحواهلا وأعراضها، كما علمت يف مواضع  دودها، وأا إذا حدتأحواهلا إذا عرفت ح

تتسلم  يستعمل القياس على أحواهلا، أعين بعد حتديدها، وحتليل حدها، فتحتاج أول شيء أن أخر، فأمكن حينئذ أن
د نظر يف النقيض أيضاً، احل وذلك ألن السؤال عن املاهية ليس جبديل، والسؤال عن. حدودها؛ وتسلم احلدود عب

 .احلد وعلى النحو املذكور معرض إلجياب الطرف املقابل دون طرف
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منع عقد القياس على األحوال اليت  فإذا تأكد ايب ومل يسلم احلد. وإثبات احلد صعب جدا، وإبطاله سهل جدا
نها؛ واملتأخرات عنها رمبا كانت أمورا يف أكثر األمر مبا يتأخر ع إمنا تنكشف عن احلد وألن األوائل أيضاً إمنا ترسم

 .رمسها ترسيمه ببعضها ليس أوىل من ترسيمه بالبعض اآلخر، فيتلبد االختيار يف كثرية، ويكون
   

فيعمر على  فإن احلدود قد تشوش ما يقع فيها من اشتراك الرسم واالستعارة فيتكدر فهم احلد نفسه، وأيضاً،
ألا أمور قريبة من األوائل فتكون  وإما. ى ايب أيضاً جهة االحتراز ذاالسائل إيراد احلجة والتوبيخ، وعل

ومصادفة . يوجد بينها وبني األوائل اليت تتبني به إال مسلك واحد صعوبة القياس عليها لشد قرا من األوائل فال
  وكان وجدانك ذلككثريا، فإنك إذا كان دليلك على أمر ما إنسان واحد، وهو غائب عنك، الواحد قد تتعسر

أمور متأخرة بعيدة عن  وإما ألا. األمر أعسر عليك من أن يكون لك أدالء عدة أيهم صادفته فقد صادفت الدليل
أحدها كثرة املذاهب اآلخذة من املبادئ : ألمور ثالثة وهذه فغنما يصعب على اجلديل إصابة القياس عليها. املبادئ

تالط بعضها ببعض فيضل اجلديل يف ختليصه كال عن صاحبه، وإفراده عمدة لنفسه اخ إليها؛ والثاين طوهلا؛ والثالث
 .وهذا صعب. يتخلص له واحد من مجلتها عن اآلخر ختلصا ال يضل فيه إىل أن

فانظر  املبادئ مبادئ حبسب احلق أو حبسب الشهرة، فإذا تعذر عليك إصابة القياس على شيء، وسواء كانت هذه
إىل طلب القسمة، وإىل طلب  ه، وانظر هل يف حده او يف امسه اشتراك أو استعارة، وافزعيف حال حده واستكشف

 .األوساط املرتبة، وعلى ما علمت يف كتاب القياس

فإنه إذا وفّى  أن التحديد نافع جدا يف مصادفة احلجة؛ كمن يلتزم مثال تصحيح أن الواحد ضده واحد؛ واعلم
الغاية، فطن الذهن حينئذ أن غاية مباينة  و املباين يف معىن واحد مباينة يفإن الضد ه: الضد حقه يف حده، فقال

اهلندسة إذا تعذرت معرفتنا حبال املثلث املقسوم خبط مواز لقاعدته،  وكذلك يف. الواحد من جهة واحدة هو لواحد
 هة نسبة السطحني،النسبة، وصادفنا السطحني يف النسبة كاخلطني، كانت نسبة اخلطني يف ج فرجعنا إىل حتديد

ان تكون حال األمور  فمىت علمنا بأن املناسبة ما هي، وأا تقتضي. وكان كذلك حال اخلطني يف اجلهة األخرى
واعلم أن مجيع . علمنا أن نسب األضالع واحدة الداخلة فيها يف أن تكون يف حكم ما وأن ال تكون حاال واحدة،

 .ه املذكورةالوجو التعريفات إمنا تفرض من أمثال هذه

النتيجة، فتلوح له مقدمات هي إما مثل  وكثريا ما يعرض أن يضعف السائل عن إيراد مقدمات تكون أشهر من
املطلوب؛ وإمنا يصحح املطلوب بعد أن يقيس عليها ويصححها، إذ  النتيجة أو أقل شهرة منها، فيختارها فيصحح

ولو أنه أصاب رشده، لكان . مة منها يف كل شغلفيقع من مبحل القياس على كل مقد هي تعرض أن ال تسلم،
حق املطلوب،  وكده إىل ارتياد قياس على نفس املطلوب؛ فإن حق مثل هذه املقدمات بأن يقاس عليها هو يصرف

اشتغاله بتصحيح املقدمتني الذي  فاألوىل به ان يشتغل بتصحيح األصل املطلوب، فرمبا كان ذلك أهون عليه من
. يؤلف منهما مرة أخرى قياسا يؤديه إىل تصحيح املطلوب ومع ذلك كله فيحتاج إىل أن. لتعبيتضاعف عليه معه ا

وطلب القياس على املطلوب األول، لكان تعبه يف ذلك كتعبه يف تصحيح كل  ولو أنه اعرض عن تلك املقدمات،
البليغ يف جماهدته،  وأما اجلديل. اللهم إال أن يضطر إىل ذلك لعوز القياس، إال من جهة تلك املقدمات مقدمة منهما،
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وأوضح من النتيجة؛ وال يسبق ملثل ما  فال يرضى لنفسه بارتياد قياسات إال من مقدمات مشهورة أو متسلمة،
 .كل قياس، وعلى كل طرف من طريف النقيض وأما يف االرتياض؛ فاألصوب أن يستعرض. ذكرناه

  الفصل الثالث

  "ج"فصل 

 يف وصايا ايب

أن كل واحد من ايب والسائل قد يكون جميدا، وقد  صايا اليت جيب أن ميثلها، فليستمع من هذا املبدأوأما الو
 .إحدامها جهة الفعل، واألخرى جهة القدرة: جميدا من جهتني والسائل إمنا يكون. يكون غري جميد

هة القدرة أن يكون قد الفعل فأن يأيت بقياس من مقدمات هي أشهر؛ والذي يكون من ج والذي يكون من جهة
نفاذه فيما هو  كالمه سياقة اضطرت ايب إىل أن لزمه مقابل الوضع عن مقدمات ليست مبحمودة؛ فكان من ساق

من اقتداره أن يقطع بالكهام من السيوف،  حماولة أن عمل مما ليس مبحمود ما يعمله غريه من احملمودات، كمن بلغ
 .وأن يصيب باألعصل من السهام

   
يكون ممتنعا  والذي من جهة الفعل أن. إما من جهة فعل أو من جهة قدرة: للجواب يكون جميدا من جهتني يدوا

فهو إما باعتبار االنقطاع وااللتزام  والذي هو من جهة القدرة،. من تسليم ما ليس مبشهور ومسلما ملا هو مشهور
ن يكون االلتزام ال يأتيه مغافصة، بل إذا أل عن طريف النقيض االلتزام أ وإمنا يكون جميدا باعتبار. أو باعتبار اجلدال

لزمين، لكين  إين إن سلمت هذا لزمين، وإن مل أسلمه مل: مقدمات القياس املسوق حنو مقابل وضعه قال ليتسلم عنه
عندي من أن فألن أسلم احملمود ويلزمين آثر  .أوثر منقبة اجلميل من تسليم احملمود على مثلبة القبيح من االنقطاع

 .غرضه أن يعلم اإللزام ليس لضعفه، بل لضعف ما حيفظه، ألنصافه ويكون مجلة. ال أسلم املشهور؛ وىل ذلك

أن يكون قادرا  اجلدال وااهدة، فهو أن يكون مع تسليمه للمشهورات مينع أن يساق إىل النتيجة، أو وأما باعتبار
ما أورده من الشرائط صار غري مشهور  قا حبيث إذا مل يراع فيهأن يورد فروقا وشروطا جتعل القول املشهور مطل

التوبيخ غري شنع إيراد شرط يهدم به  هذا الشنع املورد عليه يف فيكون له أن ال يسلمها وأن ميكنه التوقيف على أن
 ارى سعيوهي احملاورات اجلهادية اليت يكون قص: يف املفاوضات املوجهة مبعىن الغلبة وهذا كله. ظهور شناعته

 .السائل أن يفعل، وقصارى سعي ايب أن ال يفعل

 فينبغي أن ال يصرف اهلم فيها إىل االحتيال لدفع اإللزام، بل إىل استكشاف املعاين، وأما احملاورات االرتياضية،

 .الستيضاح الرمجان، والرجوع إىل األوىل أو احلق ارتياضا باملشاركة

ينتج  وكل واحد من هذه، وإن كان قد. ا أو شنعا، أو غري مشهور وال شنعأن حيفظ وضعا مشهور وكل جميب فإما
كاحلق ميكن أن ينتج عن كاذب؛  فإن املشهور قد ميكن أن يبني بشنع،. من غري جنسه، فاألوىل أن ينتج من جنسه
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ور ليس وذلك ألن املشه. كالباطل الذي ال ينتج عن احلق وكذلك الشنع قد ميكن أن ينتج عن املشهورات، ليس
باطال، وأمكن أن يلزمه باطل، وأن يكون ذلك الباطل مما هو أيضاً شنع وإن  جيب أن يكون حقا، بل رمبا كان

اثنينية الصانع  غري شنعة، فإنه وكثري من القياسات اجلدلية تساق حنو أمور شنعة وباطلة؛ كمن يثبت كانت مباديه
أن يكون ذلك الباطل مشهورا، وأمكن أن  باطل باطل، وأمكنمن جهة تضاد الفعال، فإنه إن كان رمبا أنتج من ال
 .يبعد أن ينتج شنع من مشهور يصري أي باطل شئت شنعا يف زمان ويف وقت، فال

   
بأوليات تساق إليها نتيجة بعد نتيجة،فتنتج هي  واملشهورات الكاذبة اليت أضدادها شنعة، قد ميكن أن يبني بطالا

حمالة مشهورة، إذ كل أوىل مشهور، فإذن ليس يبعد أن ينتج شنع عن   األوليات الوتكون تلك. عنه آخر األمر
أكثر  ليس مبشهور وال شنع، فال يبعد أن ينتج عن املشهورات والشنعات، إذ كان اإلنتاج يف وأما ما. مشهورات

 يكن مفطونا هلا قبل، حىت نتيجة مل األمر إمنا يكون مما هو معروف ملا هو جمهول، وال يبعد إذن أن ينتج عن املشهور
هذا، فليس مبمتنع أن ينتج املشهور عن خمالفه، والذي ليس  فإذا قد اتضح. وكذلك من الشنع أيضاً. حتمد أو تذم

 األكثر هو أن الشنعات من املقدمات ال تؤدي إىل املشهورات بسبب أن القياس اجلديل إما بأحدمها عن خمالفه؛ لكن

واملسافة بني الشنع . للعلوم  إمنا هو- على ما علمت -كيب؛ إذ اإلمعان يف التركيب بسيط وإما مركب قليل التر
املسافة بينهما يف أكثر األمر قصرية؛ لفطن هلا يف أكثر األمر،  واملشهور ينبغي يف األكثر أن تكون بعيدة؛ فلو كانت

النتائج  وكذلك أيضاً. انب املشهوروكذلك احلال يف ج. إىل املشهور بتركيبات قياسات كثرية فيكون املصري منها
املسائل اهلندسية البعيدة عن املبادئ، فإن  مثل. اهولة قلما تول إليها املقدمات املعلومة الشهرة إال بوسائط كثرية

والقريب من املشهور يف أكثر املر يكون مشهورا شهرة ما، أو مفطونا بوجه  .املشهورات يف األكثر ال توصل إليها
أو حبسب قوم  له باألكثر ال يعدم إمحادا ما عند الظن، أو الذم، سواء أخذت الشهرة والشنعة مطلقة، فطونوامل. ما

وإذا أنتج املشهور من الشنع مل . املشهور فإذن األكثر هو أن املشهور ال ينتج الشنع، والشنع ال ينتج. أو إنسان
وكل . و أعرف، فينبغي أن ينتج املشهور مما هو أشهرينتج الشيء عما ه يكن ذلك طريقة مجيلة، ألنه إمنا جيب أن

أو ذمه  والشنع ال يتوصل منه بسرعة إىل ما هو بعيد عن التفطن له، ليس مييل الظن إىل إمحادا واحد من املشهور
 .وهذا كله يف األكثر. بوجه

 حبسب قوم وقوم، ووقت اللهم إال أن يكون املشهور ليس مطلقا، بل وأيضاً فغن مقابل املشهور يف األكثر شنع،
 مؤثر، والغىن ليس مبؤثر بل وبال؛ فأيهما جعلته مشهورا فمقابله شنع عند من هو مشهور مثل أن الغىن. ووقت

السائل شنع،  ومقابل الشنع مشهور؛ فإذا كان الوضع مشهورا، فغن نتيجة. حممود عنده، ويف ذلك الوقت
كذلك فينبغي أن حيتاط ايب املتقلد  وإذا كان. نتيجة كذلكوإذا كان ليس مبشهور وال شنع، فإن ال. وبالعكس

نقيض وضعه، وهو نتيجة السائل أمر مستشنع، وال يكاد  نصرة وضع مشهور، فيمتنع عن تسليم الشنعات، ألن
وإن كان متكفال . أقرب إىل أن تنفع يف نصرة وضعه من أن يناقض ا وضعه ينتج عن املشهورات، بل املشهورات

أسلم لك  إين بعد أن مل أسلم لك مثال أن اخلري والشر متقابالن، فلست: يسلم املشهورات، ويقول شنع، مللنصرة 
: نفسه ثابت فيه عن غريه، فيقول أن العم واجلهل متقابالن، سواء كان ينصر الوضع على أن ذلك رأيه أو على أنه
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وأما . يسلم لك أن جوهرا وعرضا ومها غريانكثرية، فمىت  إن الذي أنصر وضعه إذا مل يسلم لك أن املوجودات
وال شنع، فليسلم املشهورات والشنعات، فإن املسافة منها إىل إيضاح األمر  إذا تكفل نصره وضع ليس مبشهور

كان حبيث  فيه يف املشهور يشبه أن يكون مسافة بعيدة، وأن وقت احملاورة الواحدة ال يفي به، وإن الذي ال رأي
يف تسليم املشهور، وإنكار  استقبح إنكار املشهور وتسليم الشنع، مث استضعف رأى نفسهينصر وضعا شنعا و

 .ولكنه إمنا يسلمه كراهة للعدول عن اإلنصاف .الشنع، تقدم فعرف أن الذي يسلمه يبطل الوضع الذي ينصره
   

يسلمنه إال بعد   فالأن يتوقف يف ابتداء األمر عن تسليم ما يراد منه تسليمه إذا كان فيه غموض، وللمجيب
أن يستفسره املعىن املقصود فيه، سواء  وإذا كان فيما يطال بتسليمه اشتراك اسم، فله. االستكشاف واالستفهام

ذلك، بل جعله إىل السائل، فإنه ال يلزمه أن جييب عما ال يفهمه،  تربع فعدد معاين ذلك االسم بنفسه، أو مل يتكلف
مل ينتفع كثريا  فإذا كان احلكم صادقا أو كاذبا يف مجيع املعاين. يفهمه انه ال يفهمهيقول فيما ال  وال عار عليه أن

إما : املعاين وصادقا يف البعض، فحينئذ جيب له بإذهاب الزمان يف االستفسار واالستفصال؛ وإن كان كاذبا يف بعض
 آلخر، وجيعل االختبار يف املعنيني علىاملعنيني، ويعرف صدق احلكم عليه دون ا أن يستفهم املعىن، وإما أن يعني أحد

 .السائل

من غري داللة على الوجه الذي يفهم،  وعلى أن للمجيب يف مجيع ذلك أن يسلم يف ابتداء األمر ما يطالب بتسليمه
وضعه، فكان من وجه آخر غري الوجه الذي فهمه، عاد فبني أن  ويذهب إليه، ويعينه، فإذا أنتج عليه آخر نقيض

لكن هذا يغض من ايب، ويدل على نقيضه وضعف . املعىن، بل على معىن آخر  ليس هو على هذاالذي يسلمه
حياول اآلن أن  فرمبا ظن به أنه حينئذ قد أخذ حيتال، حني لزمه الالزم عما سلمه، فهو. إنصاف ومراوغة فيه، أو قلة

 .ك، وعاجزا عن طلب التفسري فيهباالشترا ورمبا ظن به أنه كان عييا غري عامل. حيرف ما سلمه عن وجهه

وإما أن ميانعه يف املقدمات املنتجة . يف املقدمات القريبة، وقد قيل يف ذلك وايب إذا مانع السائل، فإما أن ميانعه
تعد حنو االستقراء  والسائل إما أن يأخذ تلك املقدمات على أا تعد حنو قياسات، أو على أا. القريبة للمقدمات

مل يكن له أن مياحكه، أو ميتنع عن القبول إال  وإذا أخذها لالستقراء، وكان ايب قد سلم اجلزئيات،. والتمثيل
املناقضة أن ال يسلم العموم مستغنيا عن أن ال يسلمه بقياس يبني به يف  وأضعف من. باملناقضة، كما قيل من قبل

يفعل  فإن للمجيب أن. اد، وهي مقدمة املناقضةأنه باخلالف، فيكون ذلك قياسا على مقدمة العن بعض اجلزئيات
استقرى عليه حني ما يقصد أن يقيس  وإمنا ال يكون له أن يفزع إىل مثل هذا إذا. هذا، وأنا مل يكن إال عمل مضطر

كلية االستقراء، وجيعل للمطلوب مناقضة للالستقراء، لئال  ال على مقدمة العناد، بل على نفس املطلوب ليبطل به
 .وهذا مما قد سلف لك ذكره. نقيض املطلوب ستقراء، فال يصحيتم اال

غري املطلوب، خيالف حكمه حكم ما عداه فله ذلك؛ كما له أن يأيت  وأما إذا حاول أن يأيت بقياس ينتج جزئيا
 بعد وليس له. ولكن املشاهد واحملسوس املعترف به، آكد من املبني بالدليل. حسا أو إشارة باجلزئي املناقض به

سلم اجلزئيات وما يعمل بقياسه، وقد  وكيف وقد. تسليم اجلزئيات أن يأيت بقياس يعاند به املقدمة الكلية عنادا كليا
توجب خالف الظاهران، وإن كان يوجد فيها ما يصعب حله، مثل  والقياسات اليت. أورده قياسا خيالف الظاهرات
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 .ا مماحكة وعدول عن احلقاحلركة؛ ومعلوم من أمرها أ على إبطال" زينن"قياس 

 عن اإلنصاف يف طريقة احملاورة االحتجاجية؛ ملثل هذا ما األوىل بايب أن ال ينصر واملماحكة حماورة يعدل ا

 .وضعا شنعا، فيحوج إىل املماحكة
   

ن كانت فإ .ايب وضعا صادقا يف املشهور يقيس بقياس ينتج نقيضه يف الظاهر فمعلوم أن فيه كذبا وإذا تقلد
باالمتناع عن تسليم الصادقة يف  إحدى املقدمتني كاذبة واألخرى صادقة، فال ينبغي له أن يأخذ يف املماحكة

وأما . جيب أن ينقض القياس من جهة إبطال الكاذبة املشهور، فينسب إىل التعسف وخصوصا وله عنه حميص؛ بل
افعا للقياس، فأوىل ما ينكره هو الكربى املشتملة على كان إنكاره أيهما شاء ر إذا اجتمع فيهما الكذب، فإنه وإن

إذا كان  نفسه، مثل أنه الكلى؛ فإا إذا دل على كذا بالضد أبطل القياس، وأبطل أيضاً صدق النتيجة يف القول
أ امتنع القياس، وامتنع أيضاً صدق أن كل ح  كل ح ب، وكل ب أ، وكان ال ميكن أن يكون شيء من ب أ،: قال
ب، وكان الشيءب أ  وذلك ألنه إذا كان ح أ وجب أن يكون الشيء من ح فأما إذا منع أن يكون كل . من ب

ب، وسلم أن كل ب أ ح  .أ، منع القياس، ومل مينع أن ح تكون شيئا آخر غريَ أ ل ب، ويكون كل ذلك الشيءَ 

كون كل ح أ ممكنا، فال  فيكون إنتاج.  آخرمع أن بَ أ فيكونَ أ أعم من ب ومن ذلك الشيء، ويكون هناك قياس
 .والنتيجة معا يكون إذن إنكار الصغرى ومقابلته بالضد رافعا للقياس

أن يكون سقراط جالسا، مل مينع  إن كذب كاذب يف أن سقراط جالس، وأن كل جالس يكتب، فمنع: ومثال ذلك
الشيء مما هو جالس يكتب، : وأما إذا قلنا. يكتب أن يكون قائما، ويكون كل قائم يكتب، كما يكون كل جالس

 .جيب أن تفهم هذا املوضع وهكذا. رفعنا القياس والنتيجة معا

حنو القول، فان يناكد فال يسلم املقدمات بل يأباها إباء ال على  واليت. وممانعة ايب إما حنو القول، وإما حنو القائل
  ضيق اال، ومع ذلك فيعوص عليه ويأيت مبناقضة ومقاومةللسائل إذا وجده ضعيف امللكة سبيل مناكدة ومشاقة

 .غري مناسبة وال حقة، فيضعف السائل عن اإلمعان فيما حياوله، ويتبلد، ويتحري

التغيري، أو أحلق ا بعض  حنو القائل؛ فأن يكون مثال املقدمات صحيحة، وقد يلزم عنها املطلوب، إذا غريت بع وإما
إنكار املقدمات، بل من حيث يقول إن تأليفك غري  جز عن ذلك فيقاومه، ال من حيثلكن السائل يع. اإلحلاق

تقدمه، فيكون القصور إمنا جاء من سوء تأليف السائل للقرائن، وقبح ترتيبه  منتج، وإن ما تدعيه غري الزم مما
بين الفرق بني  سات حنيوإن كانت قوة كالمه قوة قياسية، وعلى سبيل األمثلة املذكورة يف حتليل القيا للكالم،

املتوجهة حنو القائل من سبيل أخرى؛ وذلك أن يطول  ورمبا كانت هذه املمانعة. الالزم مطلقا، وبني الالزم بقياس
 كأنه سائل، فيجذبه إىل أمور ال ينتفع ا، وجيد منه اجنذابا معه، فيسخره وينسيه عليه الزمان مبباحثات يعود فيها

وايب . خسيس جدا وهذا. ليه األمر الختالط غرضه مبا يشغل وقته من أمور خارجةمبدأ حركته، ويتشوش ع
يف تسليم ما حقه أن يسلم، فإن كان جماهدا  يبكت السائل إما لسوء قوله، وإما لسوء مشاركته إياه لشدة معاسرته

رتياض، فإنه يعسر بذلك وأما اادل على سبيل اال. أقرب من القبول يف جمادلته، فعسى أن يكون عذره يف ذلك
كما حيرم  االرتياض معاملة شركية تعود فائدا على الشريكني معا؛ فأيهما عاسر حرم نفسه جدواه على نفسه، إذ
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مشاركته، اللهم إال أن يكون  شريكه، وال يكون السائل حينئذ مستعجزا إن انقطع دون غايته، فإنه قد أسيئت
واملعاسر يف هذه . ااهدة واملعاندة، فذلك شئ آخر رتياض لكسب ملكةاالرتياض هو االرتياض املذكور بل اال

وكذلك إن كان الغرض فيه ااهدة، فإن املعاسرة يف جدل اجلهاد له حد ما . مثلها املعاملة حقه أن يقابل مبعاسرة
وميعن يف ارتكاب  فإن ليس له أن ينكر املشهورات اجللية واألمور الواضحة،. تعداه الشريك مل يكن معذورا إذا

وقاس عليه من كاذبات، ومن خفيات  فإذا نعل ذلك فال لوم على السائل إذا احتال عليه من كل وجه،. الشنع
 .له الشهرة، بعد أن يستدرجه بلطفه، وجيتلبه إىل تسليمها

نه لو كان كل ويسلمه، ويقول به فإ وال يبعد أن يكون الرضى لنفسه بإنكار احملموالت ممن يعترف بالكذب واخلفي
إذن جيب لعله يسلم الشنع واخلفي الشهرة، فإذا سلم  فهو. ذلك املميز، وكل ذلك املنصب، ملا ارتكب الشنع

: السائل يف القياس عليه مما هو أخفى، أو ما هو كذب؛ بل الذنب ذنبه من جهتني وقيس عليه من هناك، فلم يسئ

 .ال جيب تسليمهأنه عائد الظاهرات، والثاين أنه سلم ما  إحدامها
   

الناس إذا انفرد  فإن جمادلة املتعسرين ليس حبسب ما خيتاره السائل بل حبسب ما ميكن وكما أن كثريا من وباجلملة
املطلوب األول مع نفسه ال يشعر، فكذلك ال  بفكر نفسه قال املتناقضات، واليت يف قوة املتناقضات، وصادر على

أو كان جميبا، فيسلم نقيض وضعه من حيث ال يشعر، ويسلم ما ال  ان سائاليبعد أن يكون ذلك حاله مع غريه، ك
 استعمل السائل حينئذ ما هو مصادرة على املطلوب األول، أو عكس قياس، فليس الذنب إال فإن. ينبغي تسليمه

 .للمجيب

ج أصال، إذ ال يكون األقاويل ال تنت أحدمها أن تكون: فأما املوضع املستحقة للتبكيت يف القول نفسه فهي مخسة
 .حىت يكون حبيث إذا زيد فيها شئ أو نقص، تكون له صورة قياس منتج تأليفها تأليفا قياسيا ال بالفعل وال بالقوة،

 .منتجا ولكن لغري املطلوب والثاين أن يكون

 .وغري مشهور والثالث أن يكون قد ينتج املطلوب، ولكن مما هو كذب

 .تاج إليهوالرابع أن يكون فيه فضل ال حي

 .صادقة، ولكن أخفى من النتيجة واخلامس أن تكون مقدماته

 .تبكيت القول من حيث القائل وهذا كله تبكيت القول من حيث هو قول؛ والذي سلف هو

  الفصل الرابع

  "د"فصل 

 يف الوصايا بينهما بعد تعريف القياس الفاضل
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واملصادرة على املقابل  درة على املطلوب األولوالقياس املستحق للتبكيت وأصناف ذلك وفيها أصناف املصا
  املطلوب

وكثريا ما . مقدمات القياس عليه، بل لكل شيء مقدمة حبسبه واعلم أنه ال يستوي كل موضع يف استحقاق محل
 ال ينتج؛ وذلك ألنه قد يكون القول املنتج يف صورته مؤلفا من كاذبات وشنعات وأقل يكون القول املنتج أخس مما

عليه يعود منتجا،  والقول غري املنتج يف صورته قد يكون مؤلفا من صادقات؛ ورمبا كان بزيادة تزاد. ةشهر
كاذبات يراد به إنتاج صدق؛ وباحلقيقة  وأخس ذلك كله أن يكون مه انه مؤلف من. والكاذب ال يفلح يف حال

 .مناسبا فإن هذا ال يكون قياسا على الشيء

سوفسطائية اليت يظن أا تربهن  ا احتجاجية من عمل جدل اجلهاد؛ وإما مضللةوالقياسات إما تعليمية، وإم
ومن . ارتياضي يتم بإيراد قياسني على متقابلني؛ كما علمت فمن ذلك جديل. وباحلقيقة ال تربهن؛ وإما تشكيكية

على دفع احلركة " زينن"من القياسات على نقيض املوجود احلق واملشهور، كقياس  ذلك جديل امتحاين، كما يورد
املظنونة قد تتبع حقا  والنتيجة. فأما إن أريد أنه مؤد إىل إجياب حق، فذلك مضلل. يرد به غري االمتحان إذا مل

ويكون حكمه حكما بني األمرين، وأضعف يف بابه  ومظنونا، وقد تتبع مظنونني، وقد تتبع شنعا قد سلم ومظنونا،
 .قياسه من كل واحد مما استعمل يف

الكالم دونه، مث يكون دخوله يعمي وجه  الوجوه اليت يبكت ا القياس أن يكون فيه فضل ال حيتاج إليه، ويتمومن 
إذا عرض قائل يريد أن يبني أن بعض آكد من بعض وكان يكفيه مثال  اللزوم، وخيفي املقدمة اليت عنها اللزوم، كما

 لظن مبا هو أكثر قوة أو عدد ظانني أقوى؛ فيترك هذابعضها أكثر يف اإلمكان من بعض، وا ألن األمور: أن يقول

الدائمة منها ما هو أفضل وأمت  مث غري. إن من األمور ما هي دائمة، ومنها ما هي غري دائمة؛ والدائمة أفضل: ويقول
عه الدائمة وإمنا يكون فيما هو يف املمكن األكثري؛ مث يتب وجودا، ومنها ما هو أضعف وجودا، والظن ال يكون يف

 .فيه حشو يعميه ويصرف عن التفطن للقياسية اليت فيه فهذا كالم. بتمام الكالم

 املقدمات الظاهرها، املصيب الترتيب بالفعل؛ ويليه الذي إن مل تكن مقدماته ظاهرة والقول الفاضل هو الصادق

هو حبيث يعود إىل الترتيب ف كانت قريبة عنبا، أو كانت نتيجة الزمة منها؛ أو إن كان قد عدم متام هيئة التأليف
 .ونقصان والتأليف الواجب بقليل تقدمي أو تأخري وزيادة

. الذي ينتج ولكن غري الذي يراد إنتاجه والقول الرذل هو ما يرى أنه منتج وليس مبنتج، وهو املرائي املشاغيب، أو

. ن الصناعة غري مناسبةللمطلوب، ولكن عن مقدمات خارجة ع ومن وجوه رذيلة القول يف ذلك أن يكون منتجا

 .مقدمات هندسية، أو على املطلوب اجلديل بربهان تعليمي حقيقي كمن يربهن على الطب من
   

فيكون  يكون إنتاجه للصدق إمنا هو عن الكذب، ال على سبيل قياس اخللف، و ألن الكذب مشهور؛ ومنها أن
استعمال اجلدل، فإن القياس  للكذب مدخال يفباحلرى أن يالم مستعمله ألمر هو مستحقه ال ألجل الكذب، فإن 

وقد . اجلهة، فقد رام املغالطة قصدا، أو غلط سهوا ومن استعمل ال على هذه. الكذب قد يستعمل إذ كان مشهورا
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موافقا، وهو أن يكون ايب حيفظ صادقا، فيلزم السائل أن ينتج كاذبا،  يستعمل الكاذب يف موضع آخر استعمال
 .للكاذب  عن كواذب حممودة يتسلمها، فال يكون هو معذوال يف تسلمه الكاذبينتجه ويلزم أن

. باخللف، أو يكون كذلك حبسب الظن ومنها أن يكون مصادرا على املطلوب باحلقيقة يف املستقيم، أو على املقابل

وأما الذي . باألول، وأنه هو الذي يكون حداه بعينه املطلو وقد علمت ما هو باحلقيقة مصادرة على املطلوب
 حداه يف احلقيقة حدي املطلوب، لكنه يؤخذ يف الظن مكانه، ويقال ملستعمله إنك سواء بالظن، فهو الذي خيالف

 .أخذت ذاك أو أخذت هذا بدله

إنك قد : األعم مكان األخص ليقيس، فيقول له ايب منها أن يأخذ: واملصادرة اليت حبسب الظن هي على وجوه
كمن يستعمل يف إثبات أن علم املتضادات . استعملت األخص أو األعم  حجته، إذ سواءأخذت األمر نفسه يف

هذا لسلمت  لو سلمت: أو يقول له. املتقابالت واحد، فيقول له ايب إن هذا بعينه هو املطلوب واحد، أن علم
 .ذاك

 .املورد والثاين أن يأخذ األخص مكان األعم ليستقرى، كما يوجبه عك املثال

كمن يريد أن يبني أن . جزء منها ثالث أن تكون الدعوى مجلة، فيأخذ السائل بالقياس يف املصادرة على جزءوال
 .معرفة حبال الصحة، والطب معرفة حبال املرض ألن الطب: الطب معرفة حبال الصحة وحال املرض، فيقول

 مشارك؛ أو اإلنسان حمبوب ألن إن الضلع مباين ألنه غري: كمن يقول والرابع أن يأخذ الالزم بدل الشيء؛
 .حمبوب الضاحك

وإما أن يأخذ بدل النقيض حمموال  .إما احلقيقي املذكور: واملصادرات على املتقابالت على مخسة وجوه أيضاً
وإما أن يوجب يف اجلزئي مقابل ما أوجب يف الكلي . بفاضل ليس: فاضل، بدل قولنا: رزل، لقولنا: مضادا، كقولنا

 .املوضوع ضد الزم ما وضع يف املقدمات، أو الزم ضده؛ أو على ما يلزمه ضد الزم  أن يصادر علىوإما. املدعى

إذا ارتقينا إليها فوجدناها مأخوذة يف بيان  واخلطأ يف املصادرة على املطلوب األول هو باعتبار النتيجة ومراعاا
فاألول يلتفت فيه . اسبة املقدمات بعضها إىل بعضاملطلوب، فهو اعتبار من وأما اخلطأ يف القياس على مقابل. نفسها

 .والثاين يعترب حاله من نفس القياس إىل النتيجة،

ورمبا . يتعود عكس القياس بالنقيض والضد، فيتوسع يف إناء القياسات وينبغي ملن أراد أن حتصل له ملكة اجلدل أن
 ا أمكن أن خيفى صورة العكس، ووجديتلطف مىت شاء يف ذلك، فينقض القياس من نفسه، إذ اقتدر على أن

 .الشهرة تعينه

من املواضع املذكورة حبجج كثرية، مث يعود  وجيب على اجلديل أن ال يزال يطلب الدربة باالحتجاج للشيء الواحد
مقدمات تلك احلجج، وتارة مقدمات هذه احلجج اليت تقابلها؛ فإن  وحيتج ملقابله من مواضع أخرى فتارة يعاند

وأن يتحفظ املسائل . كان جيد الطبع، حسن االختيار لألفضل واالجتناب لألخس ؛ وخصوصا إذاذلك خيرجه
األصول  وأن تكون حدود. املشهورة، وحيفظ حجج اإلثبات واإلبطال فيها من املواضع اليت ذكرناها اخلالفية

احد أقاويل كثرية الو وأن يتدرب يف تصيري القول. واملبادئ مشهورة عنده، وتكون كلها على طرف لسانه
وأن جيتهد على رد ". انولوطيقا"واألصول مبمارسة كتاب  بالقسمة، واألمثال، وحتليل احلدود والقياسات إىل املبادئ
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 .أنفع له من حيث احلفظ، وإن كان أخذ العامي صعبا يف كل شيء اجلزئيات إىل أحكام عامية تكون

ينبعث  لى ما قدر؛ فالقياس ينبعث من الكلى، ما أن االستقراءفينبغي للمجيب أن ال يسلم الك وأما يف االستعمال
ينبغي أن يستعمل مع  وقد علمت أوفق موضع استعمال كل واحد منهما، إذ علمت أن القياس. من اجلزئي

 .األقوياء، واالستقراء مع العامة

 ارضة باالحتجاج، والتوصلتفيدنا القوة على اكتساب القياس، وعلى املناقضة، وعلى املع واعلم أن صناعة اجلدل

 .إىل املقاومات، والشعور بصحة السؤال أو سقمه
   

وضعه حياذي به  واملعارضة أيضاً للمجيب، وهي أن يورد قياسا ينصر. فعل السائل، واملقاومة فعل ايب والقياس
واملناقضة . جداالسائل؛ وهي ضعيفة  قياس السائل الذي أبطل وضعه حني مل يقدر على مقاومة ذلك القياس من

 .تكذيب الكربى أيضاً للمجيب، وهي يف إبطال حكم االستقراء، أو

أما املناقضة فبأن جيعل . يردان وحدة إىل كثرة واملناقضة واملقاومة. والقياس واملعارضة يبتدآن من كثرة إىل وحدة
 الواحد، وهي التنبيه إىل الكثرة، وأما املقاومة، فألا انصراف ما عن. احلكم الكلى الواحد احلكم غري كلى وخمتلف

أن ال يتكفل ايب  واألوىل.املقدمات، ومع ذلك فإا حتوج إىل أن تصحح ما ينكر من املقدمات بكثرة أخرى وهي
بل جيب على ايب أن تكون نصرته  حفظ كل وضع أو نصرته، وال السائل إيراد القياس على نقيض كل وضع،

ومع ذلك، فال ضري يف أن يقابل املتعنت . للشنع وللكاذب ئل أن يكون إبطالهللمشهور والصادق، وعلى السا
 بل األوىل مبثل هذا املعامل أن يكدح، ويكتح. واحلايد عن الطريقة باحليد عن الطريقة بالتعنت، واجلاحد باجلحد،

 .ولو مبغالطة تروج عليه، ليعرف أنه مع إنكاره للحق قابل للباطل

  السفسطة/\ 1 5مت كتاب اجلدل 

 املقالة األوىل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم الفن السابع من املنطق يف السفسطة

  الفصل األول

  فصل

 يف تعريف املغالطة

  وتعديد أجزاء الصناعة املشاغبية
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 وأما التبكيت املغالطي، وهو القياس الذي يعمله املتشبه باجلدىل أو. الكفاية قد قلنا يف احملاورة اجلدلية حبسب

وتوبيخاً بل تضليالً، كما سلف  لتعليمي لينتج نقيض وضع ما، فباحلري أن نتكلم فيه، وباحلرى أن ال نسميه تبكيتاًا
 .منا ذكره

ومتشبهاً، مثل ما أن ِمن الناس من هو نقي اجليب، طيب السريرة، ومنهم من  وذلك انه كما أن ِمن األمور حقاً
جملوب بتطرية؛  نيه عن نفسه؛ ومن احلسن ما هو مطبوع، ومنه ما هوبذلك مبا يظهره مما يعجب منه ويك يتراءى

كمارقشيثا الفضية والذهبية، وما يتخذ من  ويف األمور اجلمادية ما هو فضة وذهب باحلقيقة، ومنها ما هو مشبه به
 أصحاب باملُرار؛ ومن الفضة يصبغ باملرار وسائر األصباغ اليت يتخذها الرصاص املصلب، وما يصبغ من الشبه

 يكون من القياس ما هو حق موجود، وقد يكون منه ما هو تبكيت سوفسطائي مشبه باحلق وال كذلك قد. احليل

 .بعيد حقيقة له قياسية موجودة، وإمنا يتروج على ظن من مل يتدرب، كأم ناظرون من

: ب النتيجة املطلقة؛ فإن القياسمطلق حبس فهو أن القياس املطلق قياس: والفرق بني القياس املطلق والتبكيت املطلق

 .قول آخر اضطراراً قول إذا سلَّمت فيه أشياء لزم عنها لذاا

هو قياس يرى أنه : والتبكيت السوفسطائى .فهو قياس على نتيجة هي نقيض دعوى وضع: وأما التبكيت املطلق
 غري أن يشعر هو به، أو يشعر باحلقيقة؛ والسوفسطائى يروجه من مناقض للحق، ونتيجته نقيض احلق، وليس كذلك

تغليط  أوكدها وأكثرها وقوعاً ما يكون بسبب: وإمنا يقع هذا الترويح ألسباب كثرية . هو أكثر الناس مبا يفعل
أم إذا تكلموا أقاموا األمساء  األلفاظ باشتراكها يف حد انفرادها أو ألجل تركيبها؛ ويكون حاصل السبب يف ذلك

وافتراق، حكموا بذلك على األمور، مثل احلاسب غري املاهر  ، فإذا عرض يف األمساء اتفاقيف أذهام بدل األمور
 .أن حكم العدد يف وجوده هو حكم عقده؛ وكذلك إذا غالطه غريه إذا غلط يف حسابه وعقده، ظن

  أحد منهموهو أن األمور غري حمدودة، وال حمصورة عند املسمني، وليس: االسم سبب قوى  وقد أوجب االتفاق يف

امسا على حده، بل إمنا  عند ما يسمى أمكنه حصر مجيع األمور اليت يروم تسميتها، فأخذ بعد ذلك يفرد لكل معىن
ذلك أن جوز االشتراك يف األمساء، إذا كانت األمساء  كان احملصور عنده، وبالقياس إليه، األمساء فقط؛ فعرض من

 ب بالتكثري غري متناه، ألن األمساء حينئذ جتاوز حدا حلقه إىل طول غريا تركي عنده حمصورة، وال حيتمل أن يبلغ

وجماوزة األمور كل حد،  حمتمل، فلم يوطَّن املسمى الواحد واملختلفون أنفسهم إال على احنصار األمساء يف حد،
 الصواب هذا املوضع؛ وهو متكلف جمرور إىل فهكذا ينبغي أن تفهم. فعرض اشتراك أمور كثرية يف لفظ واحد

 .كرهاً
   

االلفاظ، وغري تناهى  يف الفنون املاضية ما دل على استنكارنا أن يكون السبب يف اشتراك االسم تناهى وقد قلنا
هو من أسباب أن وقع االشتراك يف األمساء،  فهذا. وإذا فُِهم على هذه الصورة كان أقرب إىل الصواب. املعاين

من عقد احلساب؛ فكما أن احلاسب إذا كان غري متمهر يغلط نفسه،   يعرضووقعت املغالطة بسببه، وعرض منه ما
 .سنذكرها يعرض ملن ال خربة له مبا يعرض من األلفاظ وغريها من وجوه الغلط اليت ويغلطه غريه، كذلك

 حكيم، وال يكون حكيماً، على إيثاره ويشبه أن يكون بعض الناس، بل أكثرهم، يقدم إيثاره لظن الناس به أنه
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فإم كانوا : ولقد رأينا وشاهدنا يف زماننا قوماً هذا وصفهم .لكونه يف نفسه حكيماً، وال يعتقد الناس فيه ذلك
وظهر  ويقولون ا، ويدعون الناس إليها، ودرجتهم فيها سافلة؛ فلما عرفناهم أم مقصرون، يتظاهرون باحلكمة،

ميكنهم أن ينتسب إىل صريح  وكثري منهم ملا مل. فة فائدةحاهلم للناس، أنكروا أن تكون للحكمة حقيقة، وللفلس
االنسالخ عن املعرفة والعقل، قصد املشائني بالثلب،  اجلهل، ويدعى بطالن الفلسفة من األصل، وأن ينسلخ كل

 بالعيب، فأوهم أن الفلسفة أفالطونية، وأن احلكمة سقراطية، وأن الدراية ليست إال وكُتب املنطق والبانني عليها

 .القدماء من األوائل عند

وإن كان هلا حقيقة ما، فال جدوى يف تعلمها؛ وإن  إن الفلسفة،: والفيثاغوريون من الفالسفة، وكثري منهم قال
ومن أحب أن يعتقد فيه . وال جدوى للحكمة يف العاجلة؛ وأما اآلجلة فال آجلة النفس اإلنسانية كالبهيمية باطلة؛

املغالطني  دراك احلكمة، أو عاقه الكسل والدعة عنها مل جيد عن اعتناق صناعةوسقطت قوته عن إ أنه حكيم،
 .ضاللة ومن ههنا نتجت املغالطة اليت تكون عن قصد، ورمبا كانت عن. حميصاً

باحلكمة، ويدعى أنه مربهن وال يكون  فالسوفسطائى هو الذي يتراءى. سوفسطائى، ومشاغىب: واملغالطون طائفتان
املشاغىب فهو الذي يتراءى بأنه جدىل، وأنه إمنا يأيت يف حماوراته  وأما. ما يناله أن يظن به ذلككذلك، بل أكثر 

 .املشهورات احملمودة وال يكون كذلك، بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك بقياس من

-  خياطب ا نفسه أو غري نفسه-باحلقيقة هو الذي إذا قضى بقضية  واحلكيم صدقاً، فيكون قد  يعين أنه قال حقاً 
والباطل، حىت إذا قال صدقاً، فهذا هو الذي إذا  عقل احلق عقالً مضاعفاً؛ وذلك القتداره على قوانني متيز بني احلق

قوالً، وكان كاذباً، أمكنه إظهاره؛ واألول له حبسب ما يقول، والثاين حبسب  فكر وقال أصاب، وإذا مسع من غريه
وجيمعها،  ما يصرف إليه السوفسطائى وكده أن يستقرئ األلفاظ املشتركة،فباحلرى أن يكون أول  .ما يسمع

السوفسطائية وأصنافها، لتكون مادة معدة له ملا  وينصبها حذاء عينه، بل أن حييط علماً جبميع املخاطبات واحملاورات
 .هو أنفع شيء له يف أن يظن به أنه حكيم ويكاد أن يكون اشتراك االسم. يفعله

املشتركة وأجناس املخاطبات املضللة، إذ األمر يف وجودها ظاهر؛  نا إىل إثبات وجود هذه األلفاظوال حاجة ل
واالمتحانية، واملشاغبية؛  الربهانية، واجلدلية،: احملاورات القياسية املتعلقة باألمور الكلية أربعة إن أجناس: ونقول

وفسطائية، وعرفت أن املغالطية جتمعها مجيعاً؛ وقد والس وقد عرفتها فيما سلف لك، وعرفت الفرق بني املشاغبية
 واحدها: إن أجزاء الصناعة املشاغبية مخسة: واالمتحانية، وبقيت املشاغبية، فنقول عرفت الربهانية واجلدلية

سوق الكالم إىل الكذب وإىل  التبكيت املغالطي؛ وثانيهما التشنيع مبا يتسلم مما يسلمه أو يقوله املخاطب؛ وثالثها
ويشتبه عليه معناه من جهة اللفظ، واإلغالق، واإلعجام،  خالف املشهور؛ ورابعها إيراد ما يتحري فيه املخاطب

 .اهلذيان والتكرير وعلى ما سنوضح بعد؛ وخامسها

ان التبكيت هو : والفرق بني التبكيت وبني غريه. املعىن والتبكيت منه ما هو داخل يف اللفظ، ومنه ما هو داخل يف
وأما اآلخر فليس املغالط يوردها على . نقيض الوضع؛ ونظري احلق مطلوب معلوم لقول الذي يراد به إنتاجنفس ا

 .السبيل، بل قد يبتدئ ا، وال يعلم املخاطب مقصوده ا هذه

له  السوفسطائى عن طريف النقيض، فإن سلم له املوجبة مثالً عقد منها التبكيت، وإن سلمت وكثرياً ما يسأل
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فيكون صنيعه هذا من باب  بة مل ينتفع ا يف التبكيت، وشنع بأن هذا الذي سلمت خمالف وغري مشهور،السال
 .بقى وعلى هذا القياس صنيعه فيما. التشنيع، ليس من باب التبكيت

   

  الفصل الثاين

  فصل

 يف التبكيت الداخل يف اللفظ

واشتراك " والتركيب "اشتراك االسم، واملماراة، ب: أقسام وأما التبكيت الداخل يف اللفظ فيوقع الغلط بستة
ومجيع ذلك يؤثر يف القياس، ويؤثر يف . واإلعراب، وبسبب اختالف اللفظ القسمة، وبسبب اختالف العجمة

. أسباب الغلط ويعلم خطؤه أيضاً بالقياس واالستقراء؛ فإنك إذا استقريت األمثلة حتققت أن هذه هي االستقراء،

ذلك، وجب أن ختتلف نسبة الوسط  يك أنه إذا وقع من اشتراك االسم، أو االستعجام، أو غريوالقياس يوجب عل
نسبة الطرفني إىل النتيجة فال يكون الطرفان أو أحدمها يف  بعينه، بل ختتلف" اً " إىل الطرفني، فال يكون واحد

 حلقيقة قياساً، والقياس يوجب عليكالنتيجة، فيعرض ال حمالة أن ال يكون القياس يف ا القياس هو بعينه الذي يف

 .موضعه من بعد وسريد عليك هذا القياس يف. عكس هذا أيضاً، وهو أن أجناس املغالطات اللفظية هي هذه

يعلم أو ال يعلم؟، فإن مل يعلم فليس مبتعلم، وإن " :ومثال التبكيت املغالطي الشتراك االسم، كمن يقول للمتعلم إنه
 يعين أنه حيصل له العلم، ويعين به أنه حصل له" يعلم: "واملغالطة يف هذا أن قوله ."يتعلمعلم فليس حيتاج إىل أن 

ويكذب إذا كان مبعىن  يصدق إذا كان ليس يعلم، ميعىن أنه ال حيصل له العلم،" يعلم ليس يتعلم"العلم؛ والذي 
روية، ورمبا كانت دالة على حصول الفكرة وال يف لغة العرب دالة على" يتعقل: "ورمبا كان لفظة. حصل له العلم

 .العقل نفسه

شيء من الشرور بواجب أو ليس بواجب؛ فإن كان واجباً، وكل واجب خري، فبعض  هل: "وكذلك قول القائل
مبوجود، بل يخيل  وإن كان ليس بواجب، فال يوجد ألبتة، فإن ما ال جيب له وجود وال وقتاً ما فليس الشرور خري؛

الواجب وجوده غري الواجب العمل به؛ وإمنا  واملغالطة بسبب أن".  ذلك مما هو واجب ضرورةاملوت واهلرم وغري
الواجب األول أن وجوده ضروري، ومفهوم الواجب اآلخر أن إيثاره  ومفهوم. يقال هلما واجب باشتراك االسم

 .حممود

بعينه، فالشيء هو بعينه   يكون؛ فإن كانال خيلو إما أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه، أو ال: "قوهلم وأيضاً
نعين به نفس " القائم: "واملغالطة أن قولنا". قاعداً قائم وقاعد؛ وإن كان غريه، فليس القائم يقدر على أن يكون

 فهذا. فهذه أمثلة ما يقع باشتراك االسم. به املوضوع الذي يكون القيام ونتا فيه القائم من حيث هو قائم، ونعين

 .ألول هو الذي حبسب اشتراك لفظ مفردالقسم ا
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ال يكون الغلط االشتراكى واقعاً حبسب شيء من األلفاظ املفردة، ولكن يكون  وأما املشاغبة، أعىن املماراة، فأن
مثال حيسن يف  وهذا". املقاوم يل يأخذ"، و"العدو يل يتغصب: "الختالف مفهوم التركيب منها، كمن يقول الغلط

ملراغمة العدو، وتارة أنك تتغصب للذي هو  أن هذه اللفظة يفهم منها تارة أنك تتغصب ىل: عناهغري لغة العرب، وم
 ."أو تأخذ معاندي أنت ألجل معانديت تأخذين،: "وكذلك. عدو يل

للشيء الذي يعلمه اإلنسان، فذلك يعلمه اإلنسان، أو  هل: "وأما األشبه بالغرض من الكالم العريب، فأن يقول قائل
يعلمه اإلنسان فذلك يعلمه، واإلنسان يعلم احلجر، فاحلجر يعلم احلجر؛ وإن مل  لك؟ فإن كان الشيء الذيليس كذ

" ويعلم احلجر فهو حجر ما يعلمه اإلنسان فهو ما يعلمه،: "أو يقول". كذلك، فإذا علم شيئاً فقد علم غريه يكن

هل ما : "وكذلك. إىل املعلوم، وتارة إىل اإلنسان تارة تشري" هو"ولفظة " ذلك"والسبب يف هذه املغالطة أن لفظة 
إن احلجر موجود، فأنت موجود : موجوداً أنت موجود هو، وقلت: "قلته وكذلك ما". يبصر اإلنسان فإياه يبصر

 حممول عليه؛ وجيوز أن يكون" موجود هو"موضوعاً و" أنت"جيوز أن تفهم " أنت موجود هو" ؛ ألن قولك،"حجراً

ما قلت إنه : جهة أخرى ؛ وجيوز أن يقال الغلط يف هذا على"قلت"، أو صلة لقوله "قلته"لقوله هو تأكيد " أنت"
فهذا ما يقع الغلط فيه بسبب . أظهر موجود أنت ذلك موجود، وقد قلت إن احلجر موجود؛ ويكون هذا فيه

 .استناد أجزاء التركيب بعضها إىل بعض

أمكن أن خيتلف  "إن العامل شريف: "تأخري، فإن القائل إذا قالفيه بسبب اختالف إيهام التقدمي وال وقد يكون
حمموالً، وجيوز أن يكون احملمول هو  أخذه" الشريف"أخذه موضوعا، و" العامل" االعتبار، فإنه جيوز أن يكون 

أمكن أن تفهم أن الساكت " الساكت متكلم: "ذلك لو قال ومثال". عامل زيد: "؛ لكن آخره كما يقال"العامل"
 .ساكت تكلم، وأن تفهم أن املتكلمم

   
خمتلفاً؛ لكن الذي  االتفاق يف االسم، وباب املشاغبة، يرجع إىل خصلة واحدة، وهي، أن يكون املفهوم وباب

باحلقيقة، أو يكون مشتركاً بالعادة لالستعارة  لالتفاق فهو حبسب لفظ لفظ من املفردات، بأن يكون مشتركاً
 فقد تفْهم به معرفة يكون" معرفة الكتابة: "التركيب بني املفردات، كقول القائل فبحسبوالذي للمشاغبة . وااز

يف مفهومه، وكل واحد من  العارف ا الكتابة، وتفهم به معرفة يكون املعروف ا الكتابة، وتركيبه يوقع كثرة
 .لفظي الكتابة واملعرفة ليست مشتركة يف هذا املوضع

التفصيل،   أن يكون للقول عند التركيب حكم، فيطلب أن يصدق ذلك احلكم عندالذي بالتركيب، فهو وأما
يقال مفصالً؛ مثال ذلك أن يقول  وال سواء أن يقال القول مركباً فيكون له حكم، وأن. ويكون الغلط يف التركيب

س يكتب أن الذي لي: "، فإنه ملا عطف قوله"يكتب قد ميكن اجلالس أن ميشي، والذي ليس يكتب أن: "القائل
اإلمكان الذي فيه ما يستغىن عن تكرير اإلمكان مرة أخرى اجتزاء  عطفه على أنه يف مثل حكمه من" يكتب

، وإمنا كان "الذي ليس يكتب يكتب"حكم املعطوف عليه؛ فإن فَصل هذا كذب أن يقال  بالعطف، وعلى أن حكمه
الكتابة يعلَمها  يكتب هو بالقوة كاتب؛ ويتعلموالذي ليس : "مركباً على اإلمكان والقوة، فكان معناه يصدق

، ففصل اشتراك "ليس يكتب"اسم يف حديث أنه  جيب أن تفهم هذا املوضع هكذا، وال تشتغل باشتراك". ويعلِّمها
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فإن هذا إن ركب معه " يكتب: "وقولنا" ليس يكتب: "قولنا وكذلك إذا ركب بني. االسم فصل آخر قد مضى
كان القول صادقاً، فإن فصل، وحذفت القوة، كذب القول، وصار الذي " بالقوة ي ليس يكتبالذ: "فقيل" القوة"

 .املوضع الكتابة اآلن هو يف نفسه كاتب، فهو يتعلم ما يعلم، كذا جيب أن تفهم هذا يتعلم

.  أعرب عنهأما األول فعلى ما.مثال آخر وبعد هذا قول ميكن أن يفهم على أنه بيان كلي، وميكن أن يفهم على أنه

صادقة هكذا لكان من ميكنه أن يقول لفظاً مركباً حقاً واحداً، لقد  ولو كان القول الصادق جيب أن تكون أجزاؤه
وأما أجزاء  كثرية حقة، وليس كذلك، بل القائل حقاً واحداً جيب أن يعترب حقّيه يف ذلك الواحد؛ كان أتى بأشياء

فإن ذا الواحد حق، وليس ". ينقسم لو كانت اخلمسة زوجاً، كان زوج ال: "احلق فرمبا كانت باطلة؛ كقول القائل
" وال يكتب"، "أن يكتب"صح أن يصدق القول املركب من  وأما الثاين فهو أنه إذا. يلزم أن يكون جزآه حقّني

ٍر ما مفصوله صادق ِصدق مركبه، أمكن أن تغالط فتجعل من استفاد قوة على أم مفصوالً عنه القوة، على أن
 .واحداً بعينه، فقد اقتدر على أمور كثرية غريه، إذا كان إدخال القوة وإخراجها واحداً

ذلك التفسري جيعل هذا املثال  وقد قيل يف هذا شيء آخر يوجب أن يكون هذا الباب وباب املراء واحداً فإن
فهذا املثال الذي أورد، وسائر األمثلة، . جيب أن مننعه البتة مشتركاً يف تركيبه ال مغالطاً بتفصيل التركيب فيه، وال

 وأما األمثلة. بالتركيب، وهو الغرض، بل مثال أن الشيء قد ختتلف حال تركيبه وتفصيله ليس هو مثال ما يكذب

واملعلم األول عول يف ذلك على  .اليت حتتاج إليها هلذا الباب، فهي اليت يكون التركيب فيها كاذباً ال صادقاً
فيها، وتناول على وجٍه يطابق أن يكون الكذب يف التركيب،   أن هذه األمثلة قد ميكن أن يتعسفعلى. االفهام

 .التعسف ولكنا نكره مثل هذا

، فإْنً هذا التركيب "جيلس حال ما هو ماش املاشي ميكن أن: "وأما املثال الذي يوافق الغرض فقول القائل مركباً
أن ينظر كيف تفسري هذا على وجٍه مطابق للخطأ يف التركيب،   أحدفإن شاء. كاذب، وجزآء ليس فيهما كذب

 .موضع آخر فيلحق ذا املوضع فصل من
   

أو مغلّطاً جاراً اىل  املوضع الذي من القسمة فأنْ يكون الشيء عند التحليل صادقاً، وعد التركيب غري صادٍق، وأما
والذي . املوضوع من القول، وإما حبسب نفس القول سبالكذب، وإن كان له تأويلُ صدٍق؛ وذلك التحليل إما حب

القولُ صادقاً على اجزاء الشيء جمموعه وجيعل صادقاً على األجزاء  حبسب املوضوع من القول إما أن يكون
 يكون للشيء أجزاء زهلا أحكام يف التفصيل، فيجعل الشيء أجزاء نفسه، وله أحكامها اليت بالتفصيل، أو أن

هو زوج وفرد زوج،  إن مخسةً زوج وفرد، وكل ما: "ا كانت متقابلة؛ مثال األول قول القائلبالتفصيل، ورمب
بل الزوج جزء من مخسة، والفرد  وليس كذلك،. ؛ كما كل ما هو أبيض وحلو فهو أيضاً أبيض"فاخلمسة زوج

 جزُء فرٍد، وهو مركب من نفسه فرداً، بل له جزء زوٍج وله جزٌء آخر، وليس هو حبسبها زوجاً وفرداً، وإن كان يف
 أن اخلمسة: "ومثال الثاين". إن األعظم مساٍو وزيادة، فهو مساٍو: "وكذلك قول القائل .زوج وفرد، ال زوج وفرد

 .؛ وهذا خلف"ثالثة واثنان، فهو ثالثة واثنان معاً

ب صادق من تفصيلني وهذا نركي. إن كان اإلنسان حجراً، فاإلنسان مجاد: القائل والذي حبسب القول، فمثل قول



 755                    ابن سينا- املنطق

فإذا فصل كان  وال سواء أن يكون الشيء يصدق مفصالً ومركباً، فإنه قد يكون القول مركباً صادقاً، .كاذبني
الكذب؛ وكذلك قد يكون القول  كاذباً؛ وكذلك القول إذا أخذ مفرداً صدق، وإذا ركُب كذب، أو أوهم

ومن أمثلة هذه األبواب . مغلطاً بسبب تضاعف املفهوم راءباختالف التركيبني والتفصيلني، كما قلنا يف باب امل
وهو صادق، فإذا أخذ " وأنا حررتك"وهو صادق، " أنا أستعبدك: "وهو يعين" حررتك أنا أستعِبدك حني ما: "قوهلم
 .كاذباً حىت يكونا مركبني معاً، كان" أنا أستعبدك حني ما حررتك: "على أنه يقول مركباً

حق، " وأنت حر: "حق، وقوله" جعلت عبداً أنا إياك: "فإنّ قوله" إياك جعلت عبداً، وأنت حرأنا : "وعبارة أخرى
أن يكون تركيب جزأين مها جزآن عدا معا، بل على أنه جيعلهما  كل إذا انفرد، وإذا مجعا للتركيب، ال على

تفهم من هذا  ال جيب أن. بيالً إىل املغالطةيتعلق ألجله أحدمها باآلخر يف امتام الكالم، كان س التركيب جزءاً واحداً
 .غري هذا

الوالذي يورد من تفسري املفسرين له ال جيعله " رجٍل قد قتل أخيلوس من مخسني مائة: "وقد يورد ههنا مثال آخر أنه
وكذلك املثال الذي . القسمة، بل مثاالً من أمثلة ما خيتلف حبسب نسب التركيب خاصاً ذا الباب، وهو باب

فهو : ما يقولون أما. وليس جيب أن يكون كذلك، بل جيب أن خيصص اعتباره بباب القسمة ايل حنن يف سبيله .قبله
. الرجل اىل مخسني يف تركيب القول استحال أنه إذا عىن أنه من مخسني قرية قَتل مائةَ رجل، استقام، وإن أضيف

سني رجالً منهم أخيلوس جاء أخيلوس فقتل مائة رجل، أنّ من مخ: وهو وكان هلم أن يقولوا ما هو ألطف من هذا،
مناسباً  وأما الطريقة اليت نؤثر أن نفسر عليه هذا القول حىت يكون. قوهلم من مخسني قرية كان أشبه باللغز من

كان أمراً ال يقع فيه غلط، فلما  ،"مائة رجل قتلهم اخيلوس: "فقيل" من مخسني: "للقسمة، وهو أنه لو ترك قوهلم
نغلط فيه، فنظن أن أخيلوس قتل من مخسني رجالً مائة  ب باخلمسني هذا النوع من التركيب، صار سبباً ألنرك

 .رجل

التفصيلُ  مقصوراً على أنْ يكون التفصيل صادقاً والتركيب كاذباً ال حمالة، بل أن يكون وليس من باب القسمة
وجيب أن تفهم هذا الباب على  . سبباً للكذبواضح الصدق، والتركيب واضح الكذب، خفي الصدق، صائراً

 .هذا الوجه

من قصره على املكتوب، وحنن جنعله أعم من ذلك؛ وهو أن نغري املعىن  وأما املوضع الذي من اإلعجام فمن الناس
العادات  أن نغريه لفظاً، وبالنربات، والتنقيالت، والتخفيفات، واملدات، والتشديدات، حبسب بترك اإلعراب، أو

فاعل أو مفعول به؛ مثال " عمر"أنّ  بتسكني الراء، فال ندري" عمر"قيل : مثال األول.  اللغات، وبالعجم كتابةيف
ما : "؛ ومثال الثالث أن ننقط على قوله"إن علينا مجعه وقراءته"، "وقرآنه إن علينا مجعه: "الثاين أن نقول بدل قوله

واملد، والقصر،  ، وكذلك مجيع ما خيتلف بالتشديد، والتليني،"داًما أظرف زي: "بنقطة من حتت فيصري "أطرف زيداً
 .وتتشابه حروفه يف األصل وختتلف بالنقط

   
والتذكري، والفاعل  فأن ختتلف مفهوماته باختالف أشكال التصاريف، والتأنيث: املتعلق بشكل اللفظ وأما

 .ويكون قول القائل إن اهليوىل قابلة بطبعها فعالً ما واملفعول، حىت يكون عند بعضهم السامل فاعالً سبباً أو الوجع،
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املعىن  بسببها الغلط من جهة اللفظ إذا طابق املعىن مل يقع من جهته غلط، وإذا مل يطابق فهذه هي األحناء اليت يقع
ح أن ذلك منه، وإن دل على معىن فواض بعينه فإما أن يدل أو ال يدل، فإن مل بدل مل يغلط، فإن ما ال يفهم ال يغلط

أنْ يكون املعىن املقصود قد يفهم منه وحده أو يفهم منه ال وحده؛  املعىن ال يكون هو املعىن املقصود، فال خيلو إما
انفراده،  وحده، فإما أن يكون وهو منفرد، وإما أن يكون وهو مركب؛ فإن كان اعتبار ذلك من فإن كان منه يفهم

تلحقه من خارج؛ فإن كان يف جوهره  ن حاٍل فيه، وإما أن تكون حالةفإما أن يكون يف جوهره، وإما أن يكون م
املشترك يف شكله وهيئته، وإن كان من حاٍل ما يلحقه من خارج  فهو املشترك يف جوهره، وإن كان يف حالة فهو

 .يلحقه من اإلعجام والنقط وغري لك؛ وهذه أقسام ثالثة فهو املشترك حبسب ما

وهو املشاغىب ،وأما الذي يلحقه وهو مركب ،وهو الذي يف تأليفه اشتراك ،وأما . فإما أن يلحقه يف نفسه وحده
إما التركيب وإما  يلحقه ال وحده فيكون مع غريه، فيكون إما صدقه مع غريه، أو ال صدقه مع غريه، فيكون الذي

 .فقد علم أن هذه أيضاً ثالثة، وأن مجيع املغالطات ستة. القسمة

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 يف كيفية وقوع الغلط من جهة املعىن

  يف التبكيتات املغالطية

األول من جهة ما بالعرض؛ والثاين من سوء اعتبار احلمل؛  :وأما املغالطات اليت تقع حبسب املعاين فهي سبعة
األول؛  ملطلوببالتبكيت؛ والرابع من جهة إيهام عكس اللوازم؛ واخلامس من املصادرة على ا والثالث من قلة العلم

 .مسألة واحدة والسادس ِمن جعِل ما ليس بعلة علة؛ والسابع ِمن جمِع املسائل الكثرية يف

على سبيل ما يعرض عروضاً غري واجب  فأما التضليل الكائن بالعرض، فهو أن يؤخذ شيء عرض له مقارنة شيء
ولة على بعض يف كل موضع، أو يعرض األعراض بعضها حمم فيؤخذ واجباً، أو تعرض له أعراض كثرية فتجعل

وهذا املثال ". إن زيداً غري عمرو، وعمرو إنسان، فزيد غري إنسان: "تقول شيء لشيء فيؤخذ يف حكمه، مثل أن
الغلط ألنه غري  أهل الكالم يف هذا الباب؛ فمأخذ بعضهم يؤدي إىل أن هذا القياس غري منتج، فيكون يتخبط فيه

هو غري منتج ألن الصغرى إما سالبة،  وإمنا. ة ال من جهة املادة، وأخذ ما بالعرضمنتج، ويكون من جهة الصور
وبعضهم يؤدي كالمه إىل نتيجة صادقة، فإن زيداً غري إنسان  .وإما األوسط ليس حممول األصغر بل جزء حمموله

إنه ملا كان : قوليكون التأويل راداً للكالم إىل غلط وجب من قبل ما بالعرض، فن ما؛ وهذا صحيح، فيجب أن
فأخذمها واحداً،  غريه، وأيضاً إنسان فينتج أن عمراً غري إنسان،أذ كان عرض لإلنسان أن كان غري عمرو عمراً

جنعل : زيداً غري االنسان أيضاً؛ وكذلك إذا قلت فلما كان زيد غري عمرو، وأخذ اإلنسان وعمراً شيئاً واحداً جعل
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وقد ميكن أن خيرج هلذا . عمراً شيئاً واحداً، وعمرو غري زيد، كان زيد غري زيٍدو زيداً انساناً، وكان أخذ االنسان
 .آخر من باب ما بالعرض قريب من هذا، ولكن ذا كفاية وجه

حمموالً  اعتبار احلمل، فألن احملمول قد يكون حمموالً بشرط، وقد يكون مطلقاً، وقد يكون وأما الذي من جهة سوء
إن ما ليس مبوجود فهو : "يقول الً بالعرض، أعين حمموالً ألجل غريه، كالرابطة؛ كمنيف نفسه، وقد يكون حممو

املوجود على اإلطالق، وأن حيمل كأنه رابطة، أو كأنه  ؛ فألنه ال سواء أن حيمل"مظنون، وكل مظنون هو موجود
وكذلك إذا كان احلمل على غري املوجود على اإلطالق، وغري املوجود شيئاً ما؛  موجود شيئاً ما؛ وكذلك فرق بني

كان يف  وشرائط أخرى ذكرناها يف النقيض جيب أن تراعى يف كل محل. على الكل، أو على جزء آخر جزء وأخذ
 .االعتبار مقدمة أو نتيجة، وأن تكون يف الكربى كما هي يف النتيجة، وعلى ذلك

   
تناقض به شيئاً ليس يف  التبكيت احلقيقي هو الذياملوضع املبين على أن القياس أو التبكيت مل يورد صواباً؛ و وأما

اإلضافة، واجلهة، والزمان، وغري ذلك على ما علمت؛  االسم بعينه، بل ويف املعىن، ويف احملمول، ويف املوضوع، ويف
وال يبعد أن يدخل هذا املوضع يف املغالطات اللفظية من جهة أن . شيء منها وإمنا يدخل الكذب فيها بسبب إغفال

من جهة أن القياس  وقعت يف اللفط لتقصري فيه وإيهام معنيني، وإن كان قد يدخل يف املغالطات يف القياس، غالطةامل
 وأما -األوسط فصار احلد األوسط لفظاً فقط  فيه على غري املطلوب، فيشبه أن يكون هذا التقصري إذا وقع يف احلد

 كان هذا النوع من الوقوع جيعله من -أن يكون معىن واحداً األوسط جيب  يف املعىن فلم يكن حداً أوسط، إذ احلد
فيكون  وكذلك إذا وقع من جهة الطرفني فكانا خيالفان حدى املطلوب بشرط من الشرائط،. اللفظية املغالطات

حبسب سوء القياس، ومن  ذلك القياس ليس على ذلك املطلوب؛ فإنه وإن كان ذلك الوقوع جيعله من املغالطات
تناقض به شيئاً : "فإن املفهوم واملثال املورد من قوله ت املعنوية، فإن يف لفظ حد القياس والنتيجة اختالفني،املغالطا

وهذا املثال الذي يف التعليم األول ليس . ، يشري إىل هذا القسم األخري"املعىن ليس حبسب اللفظ فقط، بل حبسب
حمصوصة؛ لكن الغلط  سائر األمثلة يف وقوعها على حالمجيع وجوه سوء التبكيت، بل هذا املثال على مذهب  يعم

منتج يف نفسه، أو غري منتج يف صورته  يف نفس القياس فقد يكون لوجوه أخرى من سوء التأليف، وكونه غري
 .التنتجان كلية، فإذا أنتج منهما كلى فقد غلط فيه للمطلوب، كالكليتني من الشكل الثالث، فإما

األول وكيف يقع الغلط األول، فقد علمته وحتققت أنه من العجز عن التفرقة بني اهلو  طلوبوأما املصادرة على امل
 .والغري هو

حممول على الكل ذايت أو عرضي، وكل  وأما الغلط من جهة اللوازم فالسبب فيه إيهام العكس؛ وأعين باللوازم كل
وأكثر من . ىل الذهن أن امللزوم أيضاً الزم لالزمهالعكس بأن يسبق إ وإمنا يغلط فيه إيهام. الزم للوضع يف املتصالت

الزما  إذا وجد احلس شيئاً موصوفاً بشيء مل يفرق بني الالزم وامللزوم، فأخذ كل واحد منهما ذلك من قبل احلس
كل سيال أصفر هو حلو  لآلخر، كمن يرى سياالً أصفر وحلوا فيظن أن كل واحد منهما الزم للكل، فيظن أن

ندية ظنناها ممطورة، كأنه ملا كان املمطور ندياً  إذا رأينا األرض وقد نديت باملطر، فكلما رأيناهاوكذلك . وعسل
 .كان الندى ممطوراً
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، إذا رأوا متزيناً "زان فالن متزين فهو: "اليت تسمى يف اخلطابة برهانات فإا تؤخذ من اللوازم، كقوهلم والقياسات
 ." فهو مريبفالن يطوف يف الليل: "وكذلك. زانياً

أن كل غري  الغلط من جهة العقل ال من جهة احلس، مثل ما وقع لرجل يقال له ماليسوس، ملا كان عنده وقد يقع
الكل غري مكون فجعله غري ذي  ذي مبدأ فهو غري مكون، أخذ أن كل غري مكون فهو غري ذي مبدأ، وكان عنده

رياً؛ ومن وجه آخر ملا ظن أن كل كائن له مبدأ، ظن أن كل مقدا مبدأ، وتعدى خبطاه إىل أن جعل ذلك املبدأ مبدأً
 .يظن أن كل حار حمموم، ألنه رأى كل حمموم حاراً ماله مبدأ كائن، كمن

ليس بعلة علة فهو يف القياسات اخلُلُفية، وذلك إذا أورد يف القياس، وحاول أن  وأما التضليل العارض من وضع ما
 كمن -أو مل يكن   كان هو- هو علة لذلك اخللف بل يكون ذلك اخللف الزما فساده خبلف يتبعه مث ال يكون يبني

إن كان الكون مطلقا مقابال للفساد مطلقا، فكون  إنه: "يريد أن يبني أن النفس واحلياة ليسا شيئاً واحداً، بأن يقول
 حمال، فليس النفس واحلياة وهذا". ويضاد احلياة، فاحلياة كون، فما حييا يتكون ما مقابل لفساد ما، واملوت فساد

وههنا فإن القياس . شيئاً واحداً واحداً، فإن هذا احملال إن كان الزما مما قيل فيلزمه وإن مل تكن النفس واحلياة شيئاً
 .منتج، ولكن ال للمطلوب

   
س عنها جواب ليلتم التضليل الواقع من مجع املسائل يف مسألة واحدة، فهو أن جتمع املسائل يف مسألة واحدة وأما

وإذا اختلفت املسائل يف احملمول . فينتج منه احملال واحد، وأحكامها خمتلفة ال حتتمل جواباً واحداً، فيغلط، فيجاب
وقد يتفق أيضاً أن يكون . فلم يتروج على ايب، ومل يذعن جلواب واحد واملوضوع قل وقوع الشبهة يف ذلك؛

ذلك ال يكون املوضوع  األكثر إذا أورد حمموالن ليسا بطريف النقيض، ومعاملسألني ألحناء الغلط، وذلك يف  افتراق
وقد يكون . فهذا ليس مسألة واحدة" أو مساء؟ هل األرض حبر: "مما قد يوجد فيه أحدمها أو كالمها، كقول القائل

يب نسبوه إىل خيفى فيه ذلك فقد يسألون عنه معاجلني، فإن توقف ا من هذا ما هو أخفى، وما هو أظهر والذي
 .والتحري والتحرز، وإن أجاب قادوه إىل الناقض العجز واخلوف

ال، تشنعوا وإن : أزيد وعمرو إنسان أم ال؟ فإن قال: "املوضوع، مثل من يقول وقد تكون هذه الكثرة يف جانب
غري انىت حيوياها  هوهذا قد غالط". فمن ضرب زيدا وعمرا، فقد ضرب إنساناً ال ناساً أو إنسانني: فيقول نعم،: قال

 .مع املغالطة اليت حيوياها، وهو من مجلة لفظ اإلنسان

؟ "أو شر هل هي خري: "إذا كانت أشياء هي خريات، وأشياء هي شرور، فأخذت مجلة واحدة فقيل: آخر ومثال
نه يسأل خالفه يف االعتبار، أل وهذا يرجع أيضاً إىل باب التركيب والتفصيل، وإن" هل هي بيض أو سود؟"وكذلك 

وأما إن كانوا أخذوا مع هذا زيادة فتسلموا ما شأنه . وشراً عن اجلملة وينقله إىل كل واحد فيجعل كل واحد خرياً
ويف  .احلكم يف اجلزء والكل واحد، وأنه ما يعرض للواحد يعرض للكل، فهذا يلزم ال حمالة أن يسلمه األغتام أن

 .اليت من جهة املعىن فهذه هي الوجوه واألقسام.  والرسومبعض املواضع جيب ذلك مثل ما جيب يف احلدود

املعىن إما أن يقع من جهة أجزاء القول القياسي،  إنه ليس غري هذه األقسام؛ وذلك ألن التضليل من جهة: ونقول
ضايا، وأجزاء القول القياسي إما أن تكون قضايا، أو أجزاء القضايا، وأجزاء الق وإما أن يقع من جهة مجلة القياس؛
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 .لذاا تضليل والتضليل يف املعىن يقع من جهة الصدق والكذب، فإذن ليس عنها وحدها. فيها وال كذب الصدق

وإن وقع . من جهة نفسها ال من جهة نقيضها وأما القضايا فإما أن يكون الغلط وقع يف القضية من جهة نقيضها، أو
ما ليس بنقيض هلا نقيضاً، وهذا هو أن يكون ما هو نقيضها، فأخذ  من جهة نقيضها فهو أن يكون الكذب ليس

 وأما إن وقع من جهة نفسها،. واحداً، فإنه إذا سئل عن غري النقيض فليس السؤال واحداً سؤاالن جعل سؤاالً

النسبة من جهة اللفظ،  فيجب أن يكون هلا ال حمالة نسبة ما إىل الصدق، حىت يظن به أنه الصدق، وإذ ليست تلك
أما الذي من جهة املوضوع فهو أن تكون . النسبة ن جهة معىن املوضوع، أو معىن احملمول، أو معىنفهي إذن م

. ويقال مشيئة، وختصص تلك املشيئة مبشيئة الترويج والتلبيس. باملشيئة القضية مناسبة لقضية أخرى يف املوضوع

 ول صادرة عن قوة وبصرية، وبعضهاكل خطابة كذلك، بل تكون بعض اخلطابة كما سبق منا الق فحينئذ ال تكون

 .عن مشيئة رديئة تشبه املشيئة السوفسطائية

يكون الغرض فيها غري النفع للمخاطب، بل لنفس اخلطيب يف أغراض  وليست القوة تناسب القوة الصناعية، بل
 .خارجة

  فصل

  الفصل اخلامس

 يف شرح حد اخلطابة

  ع أخرىأجزائها ومناسبتها لصنائ. وختم الكالم يف قسمة

 هذه الصناعة اخلطابية، وأا كيف تكتسب، وكم أجزاؤها، وكيف يتوصل ا إىل األغراض فلنعد إىل حتقيق أمر

 .اليت ختصها

" قوة"فقولنا . كل واحد من األمور املفردة إن اخلطابة قوة تتكلف اإلقناع املمكن يف: ونبتدئ فنحد اخلطابة ونقول

فإن القدرة الساذجة قد توجد يف كل . إرادية، وهي أوكد من القدرة أفعالنعين به ملكة نفسانية تصدر عنها 
وقولنا  .اليت حتصل إما عن قوانني تتعلم أو عن أفعال تعتاد توجد يف الفرد بعد الفرد منهم إنسان، لكن امللكة

ة؛ وليس هذا هو إرادة مستكره أحدمها أا تتعاطى فعالً ال عن إرادة مؤثرة بل عن: يفهم منه معنيان" تتكلف"
وقولنا . تتعاطى فعالً بأبلغ قصد المتامه؛ وهذا هو الغرض ويراد به أا" تتكلف"ويقال . الغرض يف هذا املعىن

 .وال يلتفت إىل تفسري آخر. الفعل الذي تتكلفه، ومعناه ما ميكن من اإلقناع هو تفسري" االقناع املمكن"
   

فيكون . مقولة اتفقت معناه يف أي جزئى كان من اجلزئيات كلها، ويف أي" يف كل واحد من األمور املفردة" وقولنا
. على أن كل جزئي من كل مقولة فهو موضوع له يدل" كل واحد"يدل على املقولة، ويكون قولنا " املفردة"قولنا 

 .األمور اجلزئية يف كل واحد من: وحيتمل أن يكون كأنه يقول
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فإا ليس . وبني الربهان واجلدل والسوفسطائية  بني اخلطابة-عل اخلطابة  من باب ف-وتكلف اإلقناع املمكن فصل 
ويف هذا الفصل نشري إىل غاية اخلطابة أيضاً إشارة حمصلة . كما علمت ويقصده شيء منها يتكف اإلقناع املمكن

 .املمكن يف كل شيء وهو اإلقناع

اخلطابة، خرج من ذلك الطب؛ فإنه يشبه أن  ع، ودللنا على موضو"يف كل واحد من األمور املفردة"وإذا قلنا 
 .أمور مفردة ختص نوعا ما يكون الطب إمنا يقنع ما ميكن من اإلقناع يف

من املعاين منها الذي من العرض، فإنه ليس جيب أن يكون  تتكف اإلقناع املمكن يف كل وأما اليت"فكون مجلة قولنا 
ا هو اآلخر، حىت إن كان شيء وافق األبيض يف موضوع فصار يكون كل واحد منهم ما بالعرض الزماً للشيء حىت

وبأنه  أن يكون باالضطرار حيث كان أبيض؛ وكذلك ال جيب إذا كان املثلث موصوفاً بأنه شكل، أبيض، جيب
وال كل موجودين معا يف حال  مستقيم اخلطوط، وبأنه مساوى الزوايا لقائمتني، أن يصري اجلميع يف حكم واحد،

شيء بالضرورة كالشكل يف املثلث مع مساواة الزوايا  ون ذلك فيهما بالضرورة، وال إذا كانا معاً يففيجب أن يك
وباجلملة ليس جيب إذا صدق امجاعها . كل موضع، ويف كل مقدمة قياس لقائمتني جيب أن يكون بالضرورة يف

 .أن يصدق فيها مقدمات كلية، أو تكون نتيجة ضرورية مقدمات جزؤية فيجب

فإنه ال كون املقدمة املسلمة هي بعينها املستعملة يف القياس، وال يكون احلد   الذي من جهة شروط احلمل،وأما
كذلك، وال تكون  يف كل واحد من املقدمتني هو يف اآلخر، إذا كان يف أحدمها بشرط ومل يكن يف اآلخر املشترك

وال شك أن الكائن بسبب اجلهل . قاس  قدالنتيجة باحلقيقة نقيض الوضع إن كان خيالفه يف شرط، فال يكون
املطلوب األول، وأخذ ما ليس بعلة علة، إذ كان جيب من اعتبار  بالتبكيت من هذا القبيل؛ وكذلك املصادرة على

الزماً  املقول يف القياس علة لإلنتاج، وتكون النتيجة من غري املوضوعات يف القياس، بل حكم حد القياس أن يكون
 .عنها من بعد

الذي هو أعم والشيء امللزوم له شيئاً واحداً، كما  أما اليت من اللوازم فتشبه بوجه ما بالعرض، إذ يؤخذ الالزمف
وباجلملة فإن . أو يؤخذ الشيء وعارضه أو حممول الشيء وعارضه شيئاً واحداً كان يؤخذ العرضان شيئاً واحداً،

الغلط   اعتبار الغلط بسبب الالزم، وذلك أن سبباعتبار الغلط بسبب ما بالعرض أعم من موضوعات موضوعات
 .وال يلتفت إىل كثرة حتته فيما بالعرض هو إيهام اهلو هو، وذلك قد يصح أن يعترب للواحد من حيث هو واحد،

وذلك حيوج إىل التلفت حنو الكثرة، فموضوعات أحد  وأما سبب الغلط يف اللوازم فهو إيهام العكس الكلي،
كان كل اعتبار باباً برأسه ليس جزءاً لآلخر يقسم منه؛ لكنهما يشتركان  ضوعات اآلخر، وإناألمرين أخص من مو

 .وأمثلة قد مرت لك يف موضوعات

فيه أنه جيب أن يكون يف كل ما يصدق به حممول  وأما اليت من أُخِذ املقدمات الكثرية كمقدمٍة واحدٍة، فالسبب
. ب قد يقتدر على استعمال إقناع يف أمر غري األمور املفردةاخلطي وكذلك ما جيري. واحد على موضوع واحد

يقنع يف  طبيباً إال ألنه يعاجل اإلنسان، وغري ذلك له بالعرض، كذلك ليس هذا خطيباً إال ألنه وكما أن ذلك مل يكن
 .األمور املفردة اجلزئية، وغري ذلك فله العرض
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ليست تكون  واليت ليست بصناعة،. قد تكون من غري صناعةالتصديقات اخلطابية قد تكون صناعية، و إن: ونقول
مثل الشهود والتقريرات بالعذاب وغري  حبيلة منا، بل لوجود األمر الذي يدعو إليه، وليس ذلك من صنعنا وتلطفنا،

فكرة بالكالم، فكله، إذا اعترب من حيث امللكة والصناعة، فإمنا يكون من  وأما اليت بالصناعة وما حيتال فيه. ذلك
يتعلق به، ال كالشهود  فنحن نستنبط املواضع واألنواع اخلطابية وتعلم ترتيب القياس اخلطايب وما. وباحتيالنا أنفسنا

وأما إذا اعتربناها . هذا من جهة األصل. واالحتيال فيه وما أشبههم، فليس إلينا اإلقناع م، وإيقاع التصديق عنهم
فهي : عدة لنا من قبل، وهي املقدمات اليت تسمى يف هذا الكتاب مواضعتكون م من حيث االستعمال، فبضعها قد

هي، وإن كنا من  فإذا كانت معدة لنا، استعملناها كما. شأا أن تصري أجزاء قياس بالقوة أو بالفعل مقدمات من
ا أصوالً وقوانني، إذا كما هي بل يكون املعد فيه وبعضها ال تكون معدة لنا. قبل لقد استنبطناها حبيلتنا، مث أعددناها

وال نزال . وتلك القوانني تسمى يف هذا الكتاب أنواعاً. احملاورة مقدمات خطابية علمناها، استخرجنا منها وقت
كان قد تيسر  أنا إذا: ومثال ذلك. من نتيجة إىل نتيجة مستمرين على طريق االستدراج إىل حصول الغرض نتوصل

إن كان : اإلقناع، مث خاطبنا مشريين فقلنا احلكم من ضد إىل ضد على سبيللنا عند حتصيل هذه القوة كيف ننقل 
فعمرو الذي هو صديقك قد استوجب إحسانك إليه، كنا قد  زيد الذي هو عدوك قد استوجب إساءتك إليه،

 .ومل يكن هذا بعينه معداً لنا استخرجنا هذا من قانون عندنا،

ويكون ذلك الكالم لطباعه مقنعاً، ال لوضع أو شرع، هي ثلثة  م،والتصديقات الصناعية اليت حيتال هلا بالكال
 يسمى تثبيتاً يف هذا الكتاب؛ والثاين كيفية املتكلم عند تأديته الكالم يف مسته، كما أحدها العمود الذي: أصناف

 ويكون له لطف يف يتفق أن يكون للمتكلم مست صاحل متخشع فاضل، أو مست صادق جاد متأن أو خالف ذلك،

وتنبت فإنه قد يكون حنو الغرض نفسه،  وهذا الذي هو عمود. تأديته، كما علمت؛ والثالث استدراج السامعني
فيكون عموداً وتثبيتاً يف ذلك الباب، كما يبني املرء فضيلة نفسه أو  وقد يكون حنو تقرير شيء من األبواب األخر،

إمنا  غري أن مست القائل يف أكثر األمر. لقسم األوليبني وجوب الرمحة عليه، فهذا يدخل يف ا خسيسة خصمه أو
وأما . وكما يكون يف املدح والذم يعين يف احملاورات اليت تكون يف أمور وقعت، كما يكون يف الشكاية واالعتذار،

وصالحه ال يدل وباحلرى ما خص هذا اجلهل والعجز باأللفاظ  إذا حاول إقناعاً يف أمر ممكن مستقبل، فنفس مسته
منها  يف ذلك؛ فإن األلفاظ أكثر تضليالً من املعاين، ولذلك ما يقع الغلط يف احملاورة أكثر الً، وإن شاركها املعىنأو

السماع اللفظي أدخل يف احملاورة،  والتضليل اللفظي يقع من جهة املخاطبة أكثر منه عند الفكرة، ألن. يف الفكرة
 .عند الفكرة أيضاً، فإن الفكرة قد تقع بألفاظ متخيلة ال حمالة يقعواستالخة املعىن أدخل يف الفكرة؛ على أنه قد 

أكثر منها يف  وهذه املشاة يف األلفاظ. مشاة شيء شيئاً، ولوال املشاة واملناسبة ملا غلط ومجلة سبب الغلط
ء وغريه؛ أما الغلط من بسبب العجز بني الشي وألسباب الغلط يف املعىن مدخل يف أا تقع. املعاين، فإن املعاين أسد

وأما . الذي هو هو بالعرض وغري باحلقيقة، وبني ما هو هو باحلقيقة جهة ما بالعرض فألنه يعجز عن التفصيل بني
موضوعاته، أو  اللوازم فقد بان احلال يف مشاركة جهة اللوازم جلهة العرض، وأنه أخص منه يف الذي من جهة

بينهما مساواة حني يظن أنه إذا مل يفارق  ثرة، كما قد مضى ذكره، وجيعلمقتصراً على ما جيب أن تراعى فيه الك
 .امللزوم امللزوم الالزم، فكذلك ال يفارق الالزم
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النقيض، فالسبب  الغلط الواقع لسوء التبكيت بسبب ترك اعتبار شرط التقييد واإلطالق، وما قيل يف شروط وأما

على املطلوب األول، وأخذ ما ليس بعلٍة علة،  وكذلك املصادرة.  كثٍريفيها إغفال ما يوجبه نقصان يسري يف تفاوٍت
املصادرة على املطلوب األول يغفل قليلُ شيٍء من حد القياس، وهو أنه يلزم  ومجع املسائل يف مسألٍة؛ وذلك ألنه يف

احلقيقية بني  املشاركة: ويف أخذ ما ليس بعلٍة علةً يغفل شيء يسري وهو. املوضوعات نفس املوضوعات عن
ما يزيده مفهوم اجلمع، أو يزيده مفهوم  ويف مجع املسائل يف مسألة يغفل شيء يسري من اعتبار. املقدمات والنتيجة

 .الغري واهلو هو، إذا كان يسرياً وباجلملة تغفل مراعاة التفاوت بني. التفصيل

ياس، فقد علمنا أصناف القياسات املغالطية مبا ليس قياساً أنه ق وإذ قد بان لنا كمية األسباب اليت ألجلها نظن
 .املغالطية والتبكيتات

بل والذي يكون قياساً وال حبسب الظن  والقياس املغالطي ليس وحده هو الذي يظن قياسا أو تبكيتاً وال يكون،
 باألمر ومن مقدمات مناسبة، وإن كانت صادقة أو مشهورة أو فقط، ولكنه ال يكون مناسباً للموضوع اخلاص

 واسم الربهان يف هذا. فيأيت بقياٍس يف اهلندسة غري مناسب للموضوع ما كان متثيالً متسلمة؛ كمن يوهم أنه مهندس

املوضوع، ولكن من حيث اعتباره  والتفكري هو الضمري بعينه يف. الكتاب يقع على اعتبار يتم به املقصود سريعاً
الفكر هو تفكري، ومن حيث فيه نقصان مقدمة هو ضمري،  هباحلد األوسط، فإنه من حيث أخذ فيه وسط إمنا يقتضي

 .باملوضوع ليكون التفكري والضمري واحداً

وكل ذلك إما أصلي، وإما . ومتثيل وكما أن اجلدل معوله على قياس واستقراء، كذلك اخلطابة معوهلا على ضمري
جب التصديق إما أن يكون قياساً أو والسبب يف أن كل بيان يو .وكله مستعمل يف اخلطابة، على ما علمت. مظنون

علمت أن  إمنا: استقراء أو شبيهاً باستقراء هو أن الشيء، إذا ادعى فيه حكم، فإما أن يقال شبيهاً بقياس أو يكون
البيانات الربهانية، فقد تكون يف بعض  وهكذا. هو كذا ألنه كفالن: الشيء كذا بسبب فالن وفالن، وإما أن يقول

بل قد تكون يف . أحطت علماً به يف موضعه، وقد تكون قياسية  واستقرائية وعلى الوجه الذياألوقات متثيلية
 فإن كربياا إمنا. قد حذفت كربياا، وتكون تلك الضمائر الربهانية يف قوة القياسات البيانات الربهانية ضمائر

وكذلك يف . الضمري  أو مثل بيانحتذف لوضوحها، وعلى سبيل االختصار، وحبيث لو صرح ا لكان البيان أوضح
الكربيات فيها ألا لو صرح ا لزال اإلقناع، ألن  وأما اخلطابة، فإمنا حتذف. اجلدل الذي ليس على سبيل املغالطة
فإن املشوريات منها تكون أموراً . علم كذا، وخصوصاً يف املشوريات منها تلك األحكام، إذا أحضرت بالكلية،

كالمية، توهم أن  فإن اخلطيب، إذا نسب إىل خماطبة منطقية أو. يضاً لئال يكون البيان منطقياًحتذف أ وقد. ممكنة
 .فاألوىل به أن خياطب خطاباً عامياً. إصابته اقتداره لصناعة أخرى، وأنه يغلب لفضل قوته يف املنطق، ال لفضل

 فكذلك انتفاعها باستعمال االعتبار الضمري بعكس حال اجلدل والعلوم فيه، وكما أن حال اخلطابة يف استعمال
حتقيقاً يف العلوم  ألنك قد علمت أن القياس أشد إلزاماً يف اجلدل وأشد. بضد من حال اجلدل والعلوم والقياس هو

ألن الضمري وما جيري . إقناع اجلمهور من الضمري ولكن االعتبار يف اخلطابة أقرب إىل. من االعتبار واالستقراء
مل كانت املقدمة؟ ومل لزم مما قلت ما ادعيت؟ وأما املثال، فيكون بأمور : سؤال مل كثرة املراجعة يفجمرى القياس حيت
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الكلى عن جزئي واحد  مسلمة، فال يسئل عن مقدماا بل تسلم، ويكون نقل احلكم إىل الشبيه فيها أو إىل ظاهرة
 .أو جيدوا مناقضة أو جزئيات قليلة أمراً ما مقبوالً عند اجلمهور ال يتنازعون فيه،

الكلى لينقل عنه إىل اجلزئي أو ال ينقل أن املثال يورد يف  والفرق بني االستقراء وبني املثال الذي ينقل فيه احلكم إىل
 أنه مثل الكلى، فيجعل احلكم للكلى على أنه مثله، وعلى أنه مثل باجلزئى، كما لو جعل نقل احلكم إىل الكلى على

بالفعل فهو يسلمها بالقوة؛  وإن مل يسلمها.  مسلمة، فيؤلف عليه، إذ كانت مسلمة يف ظنهحكمه كأا مسئول عنها
 .الفاسد قبل أن يسأل، فكيف إذا سئل؟ فإن من الناس من هو يغلط مع نفسه، ويعتقد اجلواب

   
- قياسهذان مجيعاً يف املواضع اللفظية؛ فإن السائل فيها يعتقد أوالً خطأ، مث يعده لل وقد جيتمع ويكون فاسداً ألبتة  

وقد يكون ايب . الغرض لبعض األسباب املذكورة ناقض السؤال خيلو سؤاله عن التوقف على" و " فيما يسأل، -
أن : وترمجة أخرى توجب أن تفهم هذا املوضع. مواضع األلفاظ املغلطة وغريها أيضاً يسلم الكذب ِبغلَِطه يف مثل

وقد توجب ترمجة . الكذب م املقدمة الناقصة البيان، أو الناقصة حرفاً مغلطاً، وأن ينتججيتمع له أن يتسل السائل قد
 .أخرى غري هذا، وهي ترمجة فاسدة

  وقد عدت، وإذا أعطيت قوانينها-اليت يناقض ا إمنا تقع من أسباب قياسات الكذب  وإذا كان مجيع التضليالت

التبكيت الذي هو على   مجيع ما جيب أن يتوقى يف جزٍء جزٍء من فيحصل أمام الذهن عدد- املعدودة كانت ظاهرة 
الصادق، ورمبا عاد أحدمها إىل اآلخر بإصالح  عدد جزء جزء من القياس؛ فإن للقياس املغالطي أجزاء كما للقياس

فتها كذلك، فكان ذلك سبباً واقياً من الغلط، فإنك تعلم أنك إذا عر وإذا كان. يسري بطريق الزيادة والنقصان
والح لك  توصلت منها إىل القياس احلق حني راعيت ما جيب أن تراعيه يف أجزاء القياس الكاذب، توقيتها؛ ورمبا

كشيء واحد يف املعىن، مل ينعقد عليك  من أجزائها أجزاء احلق، فلم تأخذ مثالً اللفظ املشترك يف جوهره أو شكله
إنه ال يكون قياس حمقق على اإلطالق إال وقد متيزت حدوده ف وكذلك احلال يف باٍب باٍب؛. قياس مغالطة بسببه

 احلدود مل تتميز على واجبها، علمت أنه مل ينعقد قياس على اإلطالق، وعلمت أنه إذا مل على اإلطالق، فإذا رأيت

إىل االسم وغريه مل توميء  ينعقد قياس على اإلطالق مل ينعقد قياس على املطلوب احملدود، ألنك يف مثل اشتراك
حمدود، وال قياس حبسب األمر يف نفسه، وال قياس حبسب  املعىن احملصل احملدود، فذلك ال قياس مطلق، وال قياس

ينعقد عليك الغلط من هذه، ومن إغفالك التمييز الذي جيب أن حتصره يف أجزاء  التسلم من املخاطب، إذ كان إمنا
الغلط الذي  مثال ذلك يف. اوت وقع بني احلق والكذبحبسب ما جيب أن تراعيه من زيادة ونقصان، وتف القياس

يف سؤال جيهل أن املسألة قضية،  يعرض يف اخللف السوفسطائي، ووضع ما ليس بعلة علة؛ وكذلك اجلامع لسؤالني
والذي . حكمه، فيزل من إغفاله مراعاة أجزاء املقدمة والقضية واحدة ذات حممول واحد وموضوع واحد، أو ما يف

فمن ذلك حممودات حقيقية، . إما واجب، وإما باغترار: اعتقاد يف انفسهم لى سبيل اهلوى، بل حبسبيغلط ال ع
شأنه، إذا  ومنها ما من. فإن احملمودات احلقيقية حممودات أيضاً يف بادى الرأي. أو عند طوائف وعند كل الناس،

اسم أو يف معاين أخرى، وخيالفه يف  ركةغافص اجلمهور، أقنعهم، وال يكون هو احملمود األول، ولكن يشبهه مبشا
لكن من شأن اجلمهور، أو أكثرهم، أو . األسباب املغلطة يكون فيه سبب من: وباجلملة. شرط من شروط النقيض
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وإذا خلوا بأنفسهم وفكروا، درى بعضهم أا ليست هي . يغافصون به، قبول ظان طوائف منهم أن يقبلوه، عندما
فإن قانونه مينعه أن  وأما املنطقى،. فسها، وأنه قد غلظ فيها وأُخذ مكان احملمودات بذاااليت تقبل ألن احملمودات

احملمودات عند طائفٍة ما إال إياها بأعياا، ملعرفته بالقوانني  يقبل من احملمودات عند اجلمهور إال إياها بأعياا، ومن
غري  يقي، واحملمود حبسب الظن، والذي قد ظن ظناً منفاخلطايب يستعمل احملمود احلق. وشبيهه املميزة بني الشيء

يتوقف متامها إىل أن يعرف  ولكن صناعة اخلطابة ليست. نسبة إياه إىل أحد، وهذا هو احملمود حبسب إنسان ما
حبسب شخص شخص نافعة له وإن كان  احملمودات حبسب شخص شخص، بل بأن يعترق أن احملمودات أيضاً

وال حتتاج . املخاطبة من حيث يعلم منها هذا األمر الكلي ت حبسب شخص شخص ينتفع ا يففإذاً احملمودا. جيهلها
 حصراً، بل جيب عليها أن حتصر وتضبط احملمودات احلقيقية واحملمودات بالظن اليت من الصناعة اىل أن حتصرها

 .شأن اجلمهور أن يسلموها قبل النظر فيها والتعقب هلا
   

أا هي اليت حتمد بأعيادها ال غري، وإن زال عنها  ي اليت إذا تعقبت مل يزل محدها، أو عرفتواحملمودات احلقيقية ه
يعرف حاهلا يف الصدق، إذا انكشفت عن كذب، فتصري غري حممودة عند من  وإمنا يزول عنها باستقصاء. احلمد

ليس مما  لكن ذلك السر. لوط فيهاالذي فيها؛ إال أنه يعلم مع ذلك أا حممودة عند اجلمهور، مغ اطلع على سرها
 .عنه بأن يلوح ملتعقب كذبه فمثل هذا هو احملمود عند اجلمهور، وال يزول محده. يطلع عليه عامة اجلمهور

بل أهل . اجلمهور حممودة، ومن جهة أن هذا املعىن موجود هلا وأما املنطقي اجلديل، فإمنا يأخذها حممودة ألا عند
  يروا حممودة، النظر الربهاين أيضاً

 املقالة الثانية

  من الفن السابع ستة فصول

  الفصل األول

  فصل

 يف الرد على من زعم أن مجيع املغالطات

 ويعين به أفالطون -والذي يؤثره بعض الناس من قسمة األقاويل : املعلم األول إمنا تقع بسبب االسم املشترك قال
واقع حبسب   وكأنه يريد أن التضليل- املفهوم، وال يتفقان بعضها موجود حبسب االسم، وبعضها حبسب  أن-

 -والصواب واإلدراك من جهة املفهوم  االسم، واحلق واقع حبسب املفهوم، أي أن اخلطأ والغلط من جهة املسموع،

لفاظ بالفصول، وال املغالطة بسبب اللفظ كلها حنو االسم، وال اال فإنه ليست قسمته لأللفاظ: فليس إيثاراً صواباً
يستعمل يف غري  املسموع هي يف ذواا غري األلفاظ اليت تتجه حنو املفهوم، فإن اللفظ بعينه يصلح ألن اليت تتجه اىل
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يغالط به، وأيضاً يستعمل يف معناه ويغالط  املعىن الذي سلمه ايب فيغالط به، وأن يستعمل جميب حبسب معناه فال
زينون يف إثبات أن الكل واحد بسبب قوله إن املوجود واحد، فهل هو   بهوما غالط. به من جهة الغلط يف املعىن

يتخيل إال  نعم، لو كان يتكلم ذا وال. أو هو أيضاً مغلط لزينون وملن خياطبه حبسب املفهوم متوجه حنو املسموع،
هوماً ما، بل اللفظ بعينه قد يتخيل له مف لفظاً صراحاً له نسبته إىل كثريين لكان مغالطاً حبسب االسم، لكنه مع ذلك

واحٍد من معانيه، وإياه فهم ايب، صار ذلك اللفظ بعينه مقصوداً به حنو  جيوز أن يكون مشتركاً، فاذا حنا اىل معىن
حنو املفهوم، ومع  وال شيء من االلفاظ إال وميكن أن يقصد فيها حنو املسموع، ومجيعها ميكن أن يقصد فيها .املفهوم

اللفظ إذا غلط كان ألنه ال اعتقاد هناك، بل  ن يقع منه الغلط حبسب املسموع واملفهوم معاً، والذلك فقد ميكن أ
األقاويل وضعها األول وحقيقة فائدا أن تكون للمفهوم، ومل توضع  إمنا تغلط جل األلفاظ حبسب املفهوم، فإن

إذا كان يدل   فال تغليط، فإن اللفظ املشتركاملفهوم؛ فإن أبطلت املفهوم ومل تكن هناك داللة ألبتة للمسموع وألجل
ذلك الواحد يكون واحداً منها، وقد مينع أن  على كثرٍة ومل تلتفت إليها، بطل أن يكون أيضاً داالً على الواحد، فإن

عليها مل تبق داللة اخرى تنسب اىل املسموع فيقال إا تغلط أو ال تغلط؛  يأخذها من حيث يدل عليها، فإذا مل يدل
مث غالطه فاستعمله  االسم واحداً، ومفهومه كثرياً، فيسلم السائل من ايب على معىن ذهب اليه ايب، فإن كان

حبسب االسم فقط؛ ولكن ليس كله كذلك،  على معىن آخر خيالف ذلك املعىن يف احلكم، وقاوم به، فهذا هو واقع
 يتفق السائل وايب فيه على معىن خمصوص من مجلة كثري ال وال كل الغلط من هذا القبيل، وال كل ما يدل على

 .الغلط وقع ال حنو االسم، إمنا األول هو الذي حنو االسم معانيه فيكون إن وقع حينئذ
   

يف االعتقاد؛ وإذا  كان من األلفاظ يقال قوالً جزئياً ويدل ا على معىن، والنفس تأىب التصديق ملعناها وكذلك ما
الذي حبسب املفهوم؛ إال أن ذلك بالعرض،  ق ذلك يف القول فعسى أن يكون هذا اللفظ هوتظاهر قائلها بتصدي

زينون بأن املوجود واحد، وأن الكل واحد، فإنه إذا كان رأيه يف  وهذا مثل تصريح. ليس ألن وضع اللفظ كذلك
  كذلك يف نفسه، بل علىيشتمل على كثٍري، علم أن قوله ليس حبسب االعتقاد على أن اللفظ نفسه هو أن املوجود

االسم، مبعىن أن القول ال  أن ايب أو القائل صرفه عن االعتقاد، وذكره كذباً، فيكون مثل هذا إمنا هو حبسب
االسم هذا، فال هذا القول حبسب االعتقاد، وال حبسب  فإن مل يكن معىن قوهلم حبسب. يتعدى السماع إىل االعتقاد

األول صحيحة فال كل ما يضلل يضلل باملسموع، وال كل ما يضلل باملسموع  االسم، وال القسمة املذكورة يف
 .االسم وقد علمت هذا، فإنه ليس كل تبكيت سوفسطائي لفظي يعرض من جهة. االسم مشترك يكون بسبب أن

ن قبل على وجوه خمتلفة، هي اليت م إن األمر ليس كذلك، بل القياسات اليت تكون دالة: على ان قوما آخرين قالوا
اشتراك االسم، بل بعضه واليسري منه، فإن اللفظ قد يغط  أن اللفظ ال يتعدى املسموع، وليس مجيع ذلك من قبل

 فإذن ال سواء ما. االسم، فباحلري أن ال يكون كل تغليط لفظي من جهة اشتراك االسم من وجوه غري االشتراك يف

وما أرادوا أن . املعىن فيه من جهة اللفظ، أو من جهةقلناه من أن كل تبكبت سوفسطائي إما أن يقع التضليل 
كل تضليل إما : وال سواء أيضاً أن يقال. الصواب إن كل ذلك من جهة االسم فقط، ومن جهة املعىن يقع: يقولوه

واألقبح من ذلك أن الرجل قد أعرض عن تعريف القياس . املعلم األول كل لفظ قال: كذا وإما كذا وأن يقولوا
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اجليد،  وإمنا تعرف القياس الردئ بعد أن تعرف القياس. يف القياس املشبه، والتبكيت املشبه أخذ يتكلممطلقا، و
صورة القياس مث يفارق باملادة وأن  فتعلم حينئذ أن القياس الردئ هو أن تكون له صورة القياس يف ظاهره، أو يشبه

من طريف النقيض من غري مراعاة، كمن يستعمل أن املأخوذة  رداءته إما أن تكون من جهة كذب وفساد يف املقدمة
بساكت، فينتج مثال أن الساكت ليس بساكت وإما أن تكون من جهة فساد يف  الساكت متكلم، واملتكلم ليس

دائرة، أي  إن شعر هومريوس: وإن كانت املقدمات صادقة حبسب اعتبار أنفسها، مثل قول القائل جهة التأليف،
وكل دائرة حييط ا خط كذا، أو : يقول  مث-كأنه يذكر يف آخر كل بيت ما ذكره يف أوله  -يرجع آخره إىل أوله 

والكربى صادقة، لكن ليس لتأليفها حد مشترك إال يف اللفظ،  كل دائرة هلا شكل، فإن املقدمة الصغرى صادقة
  اإلنسان يعطي ما ليس له،إن: "ائتالف أو يكون الفساد من جهتني مجيعا، كقول القائل فليس من حيث املعىن هلا

وذلك ألن الصغرى  فيكون هذا هو القياس اجلامع للفسادين،" وكل حرام فليس له، فاإلنسان يعطي احلرام فقط
أن يعطيه املعطي وهو له، وإمنا يصري لغريه  كاذبة وقد أنتجت من قياس كاذب، ألن املعطي يقال للشيء عندما يريد

وهو أنه ليس له أن : اإلنسان يعطي ما له، ليس ما ليس له، مبعىن آخر ي، فإنعند القبول، وذلك بعد فعل املعط
وهذه هي وجوه  .وأما كل ما ليس له حبسب االستيالء فليس حبرام عليه وأيضاً فإن القياس غري منتج يتناوله شرعا
 .وقد قيل يف هذا املثال وجه آخر ال يلتفت إليه. فساد القياس

طلع من مكانه،   فهو قياس صحيح قد-ملقدمات، وفساد االشتراك، وله صورة قياسية خال القياس عن كذب ا وإذا
على من يتعرض إلبانة أسباب   مل يعرض غلط حق فيجب-وجاء من طريقه، وطرح االلتفات فيه إىل اللفظ 

إىل تكون، ومادة القياس وكيف تكون، مث ينتقل  الصواب واخلطأ يف النظر أن يعلم إذن صورة القياس وكيف
فأخذ يتكلم يف السوفسطيقي، ومل حيصل القياس أوال، فقد عمل هذرا،  وأما من فعل فعل أفالطون. السوفسطائية

 كل ما غلط فهو من االسم، فريى املهندس يغلط ألن املثلث اسم مشترك عنده، وأن مهندسا وخصوصا إذا ظن أن

األشكال مثل قطع  علوم، بل على شيء آخر منإن استعمل لفظ املثلث على أنه مشترك مث نص ال على الشكل امل
مغالطة مع التنبيه على معىن املثلث، أيكون  زائد ملخروط، أو مثل شكل حييط به ثالثة خطوط قياسية، مث توجه إىل

 .حمالة يعرض له أن يغلط ألجل ذلك غلطه بسبب اعتقادي أو لفظي، ويرى أنه ال
   

أطلق ايب  ال يغلط، فإن يفهم ايب ويبحث عن قصد السائل، فإنمينع أن يكون االسم مشتركا و وأما الذي
علم أن االسم غري ما ذهب إليه دالله  اجلواب، فذلك ألنه تصور معىن إياه قصد باإلجياب والسلب، ورمبا مل يكن

علم القياس وماهيته، مثال بذلك املعىن فتكون الزلة باحلقيقة، ألنه مل ي مث إن عقد عليه قياس ومل يؤت يف احلد املشترك
الواحد متصور عنده  وكيف يغلط واملعىن. ايب وقبل النتيجة، فليس إمنا أخطأ من جهة أن االسم غلطه فإن غلط

املشترك، وورد عليه الغلط من جهة الفكر ال من جهة  واحداً، بل إمنا غلط ألنه مل يعلم هيئة القياس وحده احلد
تعلق باللفظ من جهة االشتراك فيه، بل من جهات أخرى مما قد علمت، مثل أن ت وكذلك يف أمثلة أخرى ال. القول
ايب بأنه ال  فإن أجاب" هل يصدق القول بأن الساكت يتكلم أو اليصدق مرة وال يصدق أخرى: "إنسان يسأل

لم جيب أن يتكلم يف وقت آخر ألبتة، ف يتكلم البتة، وعىن ما دام ساكتا، وكان الذي يسأل يظن أنه سلم أن ال
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إن الغلط فيه من أن العقدين خمتلفان، وأن تأليفهما إىل مقدمة  جيتمع من املقدمتني قياس بل الذي جيب أن يقال
السبب فيه إال  ليس تأليفاً واحداً، بل أحدمها يتألف حنو املطلوب واآلخر ال يتألف، أو يقال ليس تقترن ما لإلنتاج

القياس، فيجب ال حمالة أن تكون املعرفة بالقياس   بل اآلفة القريبة هي يف نفساللفظ فقط من دون آفة اعتقادية كال
عملت أيها ايب حني سلمت هذه األجزاء، فأتى مبعىن حمصل عندك مث مل يؤت  بئس ما: سابقة حىت ميكن أن يقال

غري أن يكون قد   مناملعىن يف احلد املشترك، وراج عليك فإذن كيف ميكن أن تعرف ايب خطأه فيما صنع بذلك
 .ويضلل، وال تعرف أنه كيف يغلط عرف القياس؟ فكيف تضيف يف تعريفه سوفسطيقي وإبانة أن االسم يغلط

استعمل يف السؤال فأجاب ايب عنه بإجياب أو سلب، ومل ينح حنو  فأما االسم املقول على أشياء كثرية فإنه إذا
أي  قط، ألنه االسم الذي ال يفهم معناه، وجيوز أن يكون داال علىفذلك الذي يسلمه لفظ ف معىن ما واعتقاد ما،

يفهم، وإذا مل يلتفت إىل املعىن مل يكن  واحد شئت مما ال اية له من املعاين، إذ إمنا يتحدد مفهومه يف عدد إذا كان
فليس إذن . ط بل ال يعقلومثل هذا ايب ليس إمنا يغل. وال اعتقاد له االسم مفهوما، فمن سلمه فإمنا يسلمه قوالً

وعلى أن  مضلل وحق على أن املضلل هو الذي عند املسموع، واحلق هو الذي عند االعتقاد،: قسمني األقاويل
اللفظ هو أيضاً يغلط من جهة  جيعل الذي عند االعتقاد جنسا لألقاويل الصحيحة، فإن هذا الذي يغلط من جهة

ال ذنب للفظ فيها، كالذي بالعرض، وباجلملة تلك السبعة   جهة االعتقادوأيضاً فإن ههنا أنواع غلط من. اعتقاد ما
 .املعنوية

   
يستقسم إذا  جيب على ايب أن يستقسم، إذ ال يفهم منه معىن ألبتة أو يستقسم، وإمنا: الذي يقول وليس حيسن

 واحد الح لذهنه فكيف ميكنه أن منها معىن فأما إذا سبق إليه. فهم أن له معاين كثرية، مث مل يفهم غرضه من مجلتها
. وينحو ذلك املعىن يف حدود ما يسلمه من املقدمات للقياس عليه يأخذ يف االستقسام؟ بل إمنا يسلم، أو ينكر،

بل  اللفظ عليه من قبيل التعليم، ليس من قبيل املخاصمة، على قاعدة أنه مساو يف املرتبة؛ وشروعه يف تقسيم داللة
خارج عن عمود اخلصام، ومشري  املعىن الذي يريده املتكلم، وأما أن يقسم عليه الوجوه فهوللمخاطب أن يستفسر 

كفى أن يستقسم وينص على ذلك املعىن ويذهب ذكر سائر  إىل التعليم؛ فإنه إذا قسم عليه، ومضى إىل معىن واحد،
 على أنه قد ينعقد من. ياما مقام املعلمما ال حيتاج إليه تبدخا، وإظهارا للقدرة، وق األقسام لغوا ورد منه على سبيل

هل آحاد الرباعية مساوية " :األنقاظ اليت ليست مضاعفة الداللة كثرية املعاين مغالطات حبسب تركيبها، مثل قوهلم
فاآلحاد اليت : إا غري متساوية، قيل: متساويتان، وإن قيل فإذن اجلملتان: آلحاد الثنائية؟ فإن أخذت متساوية، قيل

يكون  خمالفة لآلحاد اليت منها تركيب الرباعية، لكن الرباعية مركبة من آحاد الثنائية فكيف  تركيب الثنائيةمنها
اليت فيها، أو بعض الوحدات اليت  هل الوحدات اليت يف الرباعيات مساوية للثنائيات:"أو يقول". غريها وخمالفا هلا

تساوي الوحدة الثنائية واللوايت يتركب الشيء من  فوكي. تساوي وتكون متحدة بالثنائيات وبعضها ال تكون
اثنني منها؟ وكيف ختالف الوحدات الثنائيات وما هي إال وحدات أيضاً  اللوايت يتركب الشيء من أربعة منها

ومثل ما  "كانت كل واحدة ال ختالف كل واحدة من الثنائية مل ختالف بزعمه الوحدة الثنائية؟ اجتمعت؟ وإذا
باملعلوم هو العلم باهول، فباهول  فالعلم: العلم ا واحد، قالوا: العلم باألضواء واحد؟ فإن قيلهل : "يقولون
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فإن هذه القسمة ال تغين يف التحذير عن " اخلالف إذا افترق العلمان؟ فبماذا يعلم: خمتلف، قيل: وإن قيل. علم
شروطه، فإن  ك التقدم مبعرفة القياس أوال، ومراعاةيقع فيه الغلط من اللفظ، إمنا يغين يف ذل الغلط يف كل موضع

كمن يظن أن كل شفاء وحجة إمنا هو  هذا اإلنسان إذا سلم أن الساك يكلم على معىن ما الح له، مث غلط، مل يكن
هذا اللفظ، أو تستقسم؟ وكان لصاحب املعرفة بالقياس أن يلومه  مل مل تقسم معاين: يف القسمة أن يلومه ويقول له

 يف تسليم الصغرى كذا، وفهمت يف تسليم الكربى شيئاً آخر، مل تعلم" ليس مبتكلم"بقولك  مل ملا فهمت: ول لهويق

 .من جهة القسمة فما أبعد من احلق من ظن أن كل غلط من جهة االسم، وإن كل شفاء. أن األوسط ليس بواحد

أراد أن يظهر عند من ال معرفة له مبا هو عنده و مث إن كان ايب حيتاج أن يقسم، فما تقول يف املعلم إذا علم،
املعلم وله عنده معىن واحد، أيكون تعليمه على حنو املسألة واجلواب حىت  ظاهر معروف، وخاطبه مبا يفهمه هذا

شيئاً، بل ينبه  املتعلم بالقسمة، فيأخذه يستقسمه كذا؟ بل املعلم ال يسأل، إمنا يضع ويقول، وال يقسم تلزمه مطالبة
إن اللفظ قد يدل أيضاً : املعىن الواحد إىل أن يقول ى املعىن الواحد الذي يريده من غري حاجة يف التنبيه على ذلكعل

وكذلك املربهن ال يسأل عن طريف النقيض، بل يضع . فمنها كذا ومنها كذا على معان أخرى، وإنه مشترك هلا،
قسمة اللفظ  ديل أيضاً يقصد حنو املعىن وال حيوج إىلواجل. املمتحن يفعل ذلك، وهو باحلقيقة جديل إمنا. احلق

إذا قاس، ومل تكن قسمة تؤخذ حدا  املشترك، وال إذا قسم، ومل يعلم أن القياس كيف يكون، نفعته القسمة، وال
 .به بالربهان واجلدل، وإمنا خيالفهما بأن قياسه مظنون واملشاغيب والسوفسطائي متشبه. وسطا، ضره ترك القسمة

قياس غلط مع طلب احلق وإمنا وقع سهوا؛ والسبب فيه أن قايسه طلب أن يين : ثالثة ملة فإن قياسا الغلطوباجل
اخلاصة، وإما بين على املباديء  املباديء اخلاصة، وأن يقاس إىل احلق، لكنه سها، فإما بين على شبيهة املباديء على

 .اخلاصة ومل حيسن البناء

فيه الغلبة بغري الواجب والقياس السوفسطائي الذي الغرض فيه اظهار احلكمة الغرض  والقياس املشاغيب الذي
 .البيان وفضل

   
ليس خارجاً  والسوفسطائي يسعمالن املشبهات باملقدمات العلمية واخلاصية اليت جرى حدودها جمرى ما واملرائي

 املظنون؟ فهذه االشياء إمنا ينحو ا وما ما القياس احلق؟: فيجب أن يكون الشغل مصروفا إىل أن يعلم. عن الصناعة
يدعي أنه معلمه مل حيسن الكالم يف املنطق على الوجه الذي جيب وال بني  املعلم األول حنو إبانة أن الرجل الذي

العلوم املنطقية  فإن معلمه قليل اإلجداء فيما يصنعه ويضعه يف: وقد صدق. املغالطات البيان الذي ينبغي وجوه
العلم مل يكن نضيجا يف زمانه، بل كان   أجدى شيئاً فعسى أن يكون ما عمله يف العمليات، وكانوالنظرية؛ فإن

 .األول أوهاما معدة ملن يزيد عليها بالتهذيب كاملعلم

التضليالت، بل بنا حاجة أيضاً أن نعلم فصال  وليس يف معرفة القياس املطلق أيضاً كفاية يف أن نعلم حقيقة أصناف
 الربهاين املناسب، والقياس اخلارجي اجلديل املأخوذ من غري املناسبات، بل من هو أن نعلم القياسأخص من ذلك، و

التسليم والتسلم واادلة على  املشهورات؛ فإنه وإن كان قد يتألف منه ما ينتج احلق، فإنه إذا مل يكن على سبيل
 .وقد حكيناه يف كتاب الربهانالدائرة،  سبيل التبيني عاد مغالطيا، مثل قياس بروسن يف تربيع
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يكون خارجا مقابال للجديل وهو التضليل املشاغيب، كما فعل رجل يقال له  منه ما: مث بعد ذلك نعلم أيضاً التضليل
بنقط زوايا أو بأجزاء  ال نزال نداخل املربعات بعضها يف بعض إىل أن نستويف: "تربيعه الدائرة، فإنه قال أنطيفون يف

فخالف املوضوعات لصناعة اهلندسة واملباديء  ؛"حة احمليط، فنكون عندئذ قد مسحنا الدائرةمن أضالعها مسا
 .مؤلفا من النقط، أو ظن أن أجزاء املسقيمات تنطبق على املستديرة األوىل هلا، وخرج عنها، إذ وضع اخلط

ملخالفتها، بل  ما وقع ليسمناسباً، ويكون الغلط واقعاً بعد حفظ أصول الصناعة ومباديها، وأن  ومنه ما يكون
 وهو قطع من قطوع -فصل شكالً هاللياً  ، فإنه"أبقراط"لسوء استعماهلا والبناء عليها مثل تربيع رجل يقال له 

ظن أنه إذا قسم الدائرة اللياً يؤدي آخر األمر اىل أن حيصل جلملتها   وقد ساوى مربعاً، مث-الدائرة يساوي مثلثاً 
 .اهلالليات  مثلثات هي مساوية ملربع، وخفى عليه أن الدائرة ال تنقسم على تلكملساحة مساحة مساوية

 .الغلبة واملشاغبة دور ما يتكلفه خصم من خصوم احملاورة ينحو حنو

 .ومن قصد الغلبة نفسها توجه إليها خبط العشواء فقرع كل باب

الغلبة يعترف بأنه  فإنه ملا كان الذي يريد: ينوفرق بني األمر. من يغالط ليس للغلبة بل ليظن به احلكمة ومن الناس
على احلق؛ ألن احلق ناصر، والباطل خاذل، ومن  إمنا تغلب على غري احلق لشدة قوته، ورمبا كان افتخاره بأن يغلب

فاألوىل أن يسمى طالب الغلبة كيف اتفقت مشاغبياً، وأن . خاذل غلب ومعه ناصر، أضعف حاال ممن غلب ومعه
 .وليست له مغالطياً سوفسطائياً هر باملعرفةيسمى املتظا

جدليا باحلقيقة، كان القياس مشاغبيا، وإذا شبه باحلكمى ومل يكن  وباجلملة إذا شبه الكالم بالقياس اجلديل ومل يكن
 .مغالطياً حكيماً، كان القياس

 يف عمل هندسي، مثل أبقراط على ما ينبغي ونسبة املشاغيب إىل اجلدىل هي نسبة املغالطي الذي يورد مثال اخلطوط
يسمى مشاغبيا إذا حفظ قانون الصناعة، ألنه ليس يأيت باألمور العامة، بل  املذكور إىل احلكيم اهلندسي، إال أنه ال

. فيها ال يكون مشاغبياً وإذ هو يف اإلتيان ا إن أصاب مل يكن جدلياً، فكذلك يف اخلطأ. اخلاصة بالصناعة باألمور

يستعمله ليبني أن احلركة بعد الطعام عشاء نافعة، أو  هو مشاغيب، وكذلك الكالم املنسوب إىل زينونوأما أنطيفون ف
 وإن كان بعض املشاغبة أقرب إىل اجلميل من بعضها، فإن خطأ. العشاء نافعة غرضاً ما له ليبني بقوله أن احلركة بعد

الصحة اتباعا لقانون زينون   العشاء واجبة حلفظأنطيفون يف ذلك أقرب اىل العذر من خطأ من قال إن احلركة بعد
األمور اخلاصة بصناعة املنطق وذلك ألن الكذب يف أن احلركة  فإن خطأه من قبل األمور العامة املشهورة ال من قبل

 للجمهور من الكذب بأن اخلط املستدير ال يتألف من نقط، أو من قطع صغار من بعد الطعام نافعة أظهر

 .املستقيمات
   

مبوضوع  اجلدىل ليس خيتص مبوضوع حمدود، وكذلك املشاغيب والسوفسطائي؛ والربهاين هو الذي خيتص وكما أن
فإن تلك تربهن، واجلدىل ال يربهن؛  واجلدىل أيضاً ليس حكمه حكم الصناعة الكلية الربهانية اليت هي الفلسفة،. ما

ألن الفيلسوف األول ليس عمومه بأن يتكلم يف وذلك  وذلك ألن اجلدىل ليس عمومه كعموم الفيلسوف األول،
- أي شيء كان، بل عمومه ألن موضوعه واجلدىل ليس عمومه .  أعم من كل شيء-وهو املوجود مبا هو موجود  
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. املوضوع واحد عام، بل عمومه بأن كل شيء موضوعه ويتكلم فيه من األمور املشتركة بأن له موضوعا ذلك

والتسلم بعد التسليم،  نية جزئيتها وكليتها مبنيا على السؤال، فإن السؤال للتسلم،شيء من الصنائع الربها وليس
وأما املربهن فيبين . أو ال تكون له فائدة من السؤال والتسليم على االختيار، فالسائل إما أن ينتفع بكل ما يسلم له،

والذي ينفع يف كل صناعة أمور . ا لهمن النظر مباد معينة، إذ ليس كل شيء نافع على احلق، وتكون له يف كل نوع
عليها، ومل ميكن  هي األصول فيها، وإذا مل يستعمل النافع فيها، ومن جحدها فقد امتنعت مناظرته باملبين معينة

 .صاحب الصناعة حماورته فيها

.  مناسبحمدودة؟ وإمنا له ما يتسلمه، وما يكون مشهورا، مناسبا كان أو غري وأما اجلدل، فكيف تكون له مباد

 .سلف فقد يتبدل، مث قد جتتمع الشهرة يف طريف النقيض، على حنو ما مر لك ذكره فيما واملشهور

الصناعة االمتحانية، إذ هي مبنية على  واجلدىل إذا مل يسلم له املبدأ املوافق للشيء، حتري، فلم ينتفع به؛ وكذلك
 لكن اجلدلية - إذ هي واجلدلية على منهاج واحد - موضوع حمدود  التسلم، وليس هلا من حيث هي امتحانية أيضاً

 .مضى لك أعم اعتبارا منها، كما

موضوعا، بل بسلب املوضوع، وأن ليس هلما  وباجلملة فإن الصناعة اجلدلية واالمتحانية ليستا يتحددان بأن هلما
 .، ورمبا ظن أنه ميتحنواألغراض معا، صار العامي أيضاً جيادل وبنازع ولكوما غري حمدودي املبادئ. موضوع

  الفصل الثاين

  فصل" ب"

 يف شرح أجزاء الصناعة املشاغبية

املغالطية مخسة، وفرغنا من شرح القول يف واحد منها وهو التبكيت  قد كنا تقدمنا فجعلنا أجزاء الصناعة
إىل  يع برد القولالتشن: أن ننتقل إىل سائر األقسام، فكان الذي يلي القسم املذكور وهو السوفسطائي، فينبغي

ذلك بأن يكون ما سألوه وسلموه  إم إمنا يتمكنون من إناج: وينبغي أن نتكلم يف أسبابه، فنقول. كاذب وإىل شنع
بالفعل؛ ولعله أن تكون املسائل كثرية يف احلقيقة، وإن  غري حمصل وال حمدود، وأن جيمعوا مسائل يف مسألة واحدة

لك أن خيلوا بشرط النقيض، أو غري ذلك مما يتوصل به إىل أن يكون اجلواب وكذ .كانت واحدة بالظاهر وبالفعل
تسليم شيء متفرع  وباجلملة فإمنا يتيسر هلم هذا باحتياهلم يف. مفصل، فتلوح هلم الطرق إىل التشنيع مشوشا غري

وجيب .  هذه املغالطةواستفصل مل ميكنهم اإلمعان يف متشعب على مجلته، فإذا عاد ايب كاملتعلم املستفهم، وواقف
وقد . نضع ونسلم، ال حني نقرب من اخللف، وعندما شورف رفع الكالم عليه أن نفعل هذا يف أول األمر، وحني

 .أن ذلك كيف يكون جيدا، وكيف ال يكون جيدا بينا يف اجلدل

 تركوه، وانتقلوا إىل سؤال ايب، أو خيرج جوابا خمرج ما ال ينفعهم بتهذيته، وكثريا ما حيتالون عندما حيقق عليهم
 .كأم يستفهمون، حىت جيدوا مهلة فكر وموضع تعلق آخر،
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فيجب أن يراعي مذهب كل من يريد أن يغالطه، وحينئذ ينظر إىل األشياء اليت  ومن حرص منهم على هذه الصناعة
رأي من اآلراء من   خيلوأصحاب ذلك الرأي واملذهب، مما هو خمالف للمشهور، مكروه عند اجلمهور؛ فإنه ال يقوهلا

مل يكن مضادا للمشهور كان مضادا مقابال ملا  وأيضاً فإنه يطلب من آرائه، وإن. مثل ذلك فيبكته على رءوس املأل
املشهور شنع عليه، وإن قبل بكته فيضطره إىل أن ال يسلم املشهور خوفا  فإن أنكر. ينتجه املشهور، فيبكته بذلك

 .الفة املشهور، والتشنيع عليه بهفيقوده إىل خم من التبكيت،
   

وإذا تأمل  .يتأمل كل من املغالط واملغالط أصناف التشنيع حبسب القول واللسان، وحبسب االعتقاد وينبغي أن
ومبا كان الشنع شنعا . دون قوم ايب الشنع حبسب القول الذي إليه يساق، فلم يكن مطلقا، بل كان عند قوم

وأقطعه للشغب، أن يبني أن اخللف مل ليزم مما سلم، وهو  وأحسن من هذا،. يب قوهلمعند قوم غري من ينصر ا
يشتغل به؛ إال أن هذا ليس من هذا الباب، بل من باب وضع ما ليس بعلة علة،  الذي من عادة اجلدىل الصرف أن

 .سوء التبكيت ومن باب

واملشهورات بالسنن غري املشهورات بالطبع،  وكثريا ما تكون املشهورات قوال غري املشهورات عقدا يف الناس،
املكتوبة غري املشهورات حبسب السنن اخلاصة، واملشهور عند احلكماء غري  واملشهورات حبسب السنن العامة الغري

. هو ما هو أوفق أن املشهور احملمود لفظا هو ما هو أحسن قوال، واحملمود عقدا: مثال األول. اجلمهور املشهور عند

أن احلياة يف الذم خري من : احملمود عقدا هو أن احملمود قوال هو أن األوىل أن منوت حممودين، ورمبا كان: مثال ذلك
 .الفقر آثر، ورمبا كان املشهور عقدا ضده أن العدالة مع: املوت؛ واملشهور قوال هو

 .ولو باجلورخريا، وأما موجب الطبع فهو أن االنتفاع خري  أن السنة جتعل العدالة: ومثال الثاين

 الرجل على واحدة مطيعة، وإحياشها مكروه يف الشريعة العامة، وليس مبكروه يف الشريعة أن يتزوج: ومثال الثالث

 .اخلاصة

 .هو امللك املظفر إن السعيد هو العادل، واجلمهور يقولون: ومثال الرابع أن احلكماء يقولون

شنعوا باآلخر، وأن تكون حمصلة عند املبتلني   إذا سلم جانبفيجب أن تكون هذه األشياء حمصلة عند املمارين حىت
يكون كالمه على حسب األحسن بالقول، أو األحسن بغري املكتوبة، أو  باملمارين حىت اليغالطوا من تكلف أن

ف اخلل يروه خلفا من جهة املشهور اآلخر، بل جيب أن يقابل املتعسر منهم عند رده الكالم إىل األحسن بالسنة، بأن
وقد . وجد، فإن مغالطة املغالط عدل حبسب مشهور مما ذكرناه أنه ليس خلفا، ويستعان فيه باملشهور الذي يقابله إن

ما ينصره املغالطون هو ما خيالف املشهور حبسب السنة،  على أن أكثر. مضى يف هذا يف تعليم اجلدل قول شاف
يف األكثر خلفا يتبع مقتضى الطبيعة، ومقتضى النية الذي ال جيهر به يتبع ذلك  وحبسب األمجل، فيكون اخللف

متكنهم من سؤاالت جتر  وعلى أن. يف الناس اليت ال جيهر ا، فيقابل ذلك باملشهور احلقيقي الذي هو أوضح اخلفية
ورمبا كان الطرفان غري . مشهورات ليست حقيقية إىل خمالفة املشهور احلقيقي قليل، بل أكثر ما يصريون به إىل

احلمد، ميكن أن تؤيد يسريا، فإذا سأل فسلم أيهما كان آكد محده الثاين  عني، ولكل واحد منهما مناسبة منشن
منها يتمكنون  ؟ والسؤاالت اليت"أترى احلكماء تطيعهم أم أهل البلد: "ومثال هذه مثل قوهلم. يشنع به بشيء يسري



 772                    ابن سينا- املنطق

؟ وأيهما سلم "أوجب، أو طاعة احلكماء عة اآلباءأترى طا: "من إنتاج اخللف املخالف للمشهور، هو مثل قوهلم
، وإن سلم أن "فإذن طاعة العقل واحلكمة غري واجبة: "أنتج منه أنتج منه خلفاً، فإن سلم أن طاعة اآلباء أوجب،

 هل ينبغي أن: "وكذلك إذا سألوا". فإذن قد يصري عصيان الوالد وخمالفته واجبني: "منه طاعة احلكماء أوجب أنتج

    ؟"أن نظلم، أو أن نظلم :ما هو أصلح أو ما هو عدل؟ وأي األمرين أوىل أن نؤثره إذا مل يكن ميكن غريمهانفعل 

عليه احلكماء،  األمر يكون أحد الطرفني جيلب إىل خمالفة احلق، واآلخر إىل خمالفة املشهور؛ واحلق ما ويف أكثر
إىل خمالفة احلق محلنا عليهم باملشهور، وإن  اعة إن جرواوإذا وقع يف أمثال هذه الشن. واملشهور ما عليه اجلمهور

مبخالفة احلق، وما عليه الكثري، وعلى ما مضى يف ذكر الذي عند الطبع والذي  جروا إىل خمالفة املشهور محلنا عليهم
ملخاطبة ممكنا أن جتري ا وليس هذا ظلما وال مراوغة؛ وذلك ألن املشاغبني واجلدليني ليس. السنة، وغري ذلك عند

فإذن . املخاطبة غري الذي ميكن أن يفهمه أولئك معهم على قوانني احلكمة واألصول احلقيقية، إذ لذلك نوع من
 فاجلدليون حياورون بالقوانني اجلدلية ما لزموها، وأما إذا جادوا عنها. عليه جيب أن جتري احملاورة معهم على ما هم

يكون املخاطب منهم يكون من  إما أن: مث استعملها فحاد عنها، مل خيلوشاغبوا، فإن كانوا ممن نظر يف القوانني 
يكون مثله ممن أتفق له وإن كان مشاغبياً مل يكن ذلك  قوته أن يفهم إذا فهم، ويرجع إىل الواجب إذا بصر، فهذا

يس ينفع معه إىل املشاغبة طباعاً، وإن فهم احلق، فكان له قدرة أن يفهم، فل منه بقصد؛ وإما ان يكون قاصداً
أن ال حياور أصالً،  فإما: واما الذي ال يفهم القوانني، ولو فهمها. بتفهيم احلق، فيجب أن يرمي عن قوسه االشتغال

تشتغل معه مبا ال جيدي، أو ال تفهمه، بل بأن يردد  وإما إن حوور لداع من الدواعي وعلة من العلل، فاألوىل أن ال
 .أن ينكر به عليك يف احلرية، وتنكر عليه مبا يريد

ال فرق بني مقتضى االسم وحده : أم يقولون مثالً وأما التشنيع الذي يقود املتكلم إىل هذر بالتكرير فالسبب فيه
شيء آخر، حىت يكون جمموعها على هيئة قول؛ فيأخذوما كشيء واحد،  ورمسه، وبني مقتضى االسم مأخوذا مع

 أليس الضعف ضعفا للنصف، فالنصف له ضعف،: "وكما يقول قائلهم. ةهلم يف األمور اإلضافي فمن ذلك ما يعرض

وقع هذا ألنه مل  وإمنا.  فإذن ليس الضعف ضعفا للنصف- وهذا هذيان -فيكون الضعف إذن ضعف ما له ضعف 
" صفالضعف ضعف الن: "وقولنا. مثله ال باطالً يعلم أن اهلذيان غري الباطل، وأن اهلذيان جيعل ما يلزم عنه هذيانا

فإذا كنا فهمنا . فإنه ال ضعف إال ضعف النصف، وال يفهم إال كذلك هو هذيان، من حيث نريد إعالم جمهول،
نقصد  وأما إذا أردنا أن خنرب عن احلق كما هو من غري أن. فائدة يف أن نقول إنه ضعف النصف الضعف مل تكن لنا

إنسانا فقد هذيتم أن اإلنسان  ان أم ال؟ فإن كانإن اإلنسان إنس: "الفائدة، فيكون هذا حقا؛ وهذا كمن يقول
والسبب يف هذا . كررنا شيئاً هذينا ضرورة، لكن مل نقل باطالً إذا: فإنا نقول". إنسان، وإن مل يكن إنسانا كذبتم

أحد  نفسه هذيان، إذ احملمول فيه هو املوضوع، وإمنا السؤال سؤال من جهة ما يلزم تسليم اهلذيان أن السؤال يف
الفائدة وراجعت حال احلق يف  رفيه، وذلك باعتبار حال احلق يف نفسه، ال باعتبار فائدة أو غريها، فإذا تركتط

وأما الذي يلزم حبسب القسمة، . قول قياسي مبتدأ والتكرير إمنا يقبح يف احلدود يف. نفسه كان اجلواب حقا
هذا التكرير واجب، مل تقع إليه ضرورة حبسب وأما إن ظنوا أن . منه فموجبه والداعي إليه وهو السؤال أقبح

ما  وقد يلزمون مثل هذا يف التكرير يف احلدود، فمن ذلك. املضاف، يكون حال هلذه الدعوى السؤال، بل حبسب
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املغالطة فمثل قول القائل على  هو على سبيل املغالطة، ومن ذلك ما هو على سبيل الوجوب؛ أما الذي على سبيل
إن الشهوة هي شيء : "، كانه يقول"نفسه هو إىل اللذيذ والشوق: "بأن يقول"  شوق إىل اللذيذإن الشهوة"من قال 

 أن الشوق قد يكون إىل غري اللذيذ بل يكون إىل الغلبة، وإىل اجلميل، وإن خالف واملغالطة يف هذا". ألجل اللذيذ

 .اللذيذ
   

حيد، مثل  وع، وأخذ املوضوع معه، وأريد أنعلى سبيل الوجوب فإذا كان شيء يؤخذ يف حده املوض أما الذي
أنه عدد له وسط، فيكون العدد  العدد الفرد إذا أريد أن حيد من حيث هو مركب من عدد ومن فرد، والفرد حده

األفطس أنف فيه تقعري يف األنف، ألن : وكذلك .الفرد عددا هو عدد ذو وسط، فيكون قد كرر العدد مرتني
األنف مرتني، وخصوصا إذا أخذ األنف األفطس بأنه أنف هو انف فيه  فيكون قد قيلالفطوسة تقعري يف األنف، 

 يرجع برده التفتيش إىل جزء من السؤال، فإنه إن كان األفطس أنفا ذا تقعري، فيجب أن وقد. تقعري يف األنف

حب أنف فيه صا وإن عىن باألفطس. اليقال أنف أفطس، كما ال يقال إنسان حيوان، وشرح اسم املكرر مكررا
لكن مع هذا . الفلسفة األوىل ما فيه الكفاية وقد قيل يف أمثال هذا يف. تقعري مل جيز أن يقال أنف، بل أنف الفطس

الشناعة ما إذا ركب التركيب الذي ذكرناه، ويكون السبب يف ذلك التركيب  كله فإن اللفظ املفرد ال يلزمه من
 .بيناه ما

 يف - إن كان -والتأنيث، وتوسط  ط باختالف أحوال اللفظ من حيث التذكريواما اإلعجام فذلك بسبب التغلي
وأحوال من عوارض اللفظ، ومن اشتراك أجزائه وتصاريفه بني  بعض اللغات، والتشديد والتخفيف، واملد والقصر،

 .وبني ما هو خمالف له، على ما علمت ما هو موضوع له باحلقيقة،

  الفصل الثالث

  فصل" ج"

 غالطينييف حل امل

  وكيفية التمكن من احلل وكيفية مقاومام

 للمغالطة، وقد تستعمل يف خماطبة العناد، على ما عرفتها، وقد تعني يف التضليل بأن وهذه املضلالت قد تستعمل

املذكور وحسن التصرف يف  يأيت مستعملها للترتيب األنفع يف ذلك كما أن املواضع اجلدلية قد يعينها الترتيب
التطويل حىت خيتلط الكالم، وتنسى مواضع احلل،  اهلا معونة شديدة على بلوغ الغرض يف اجلدل؛ فمن ذلكاستعم

ومن ذلك االستعجال واإلجياز حىت يسبق . فتخفى توجهها إىل املطلوب وتتباعد أجزاء القول بعضها من بعض،
الفكرة   يغلب االنفعال النفساين قوةومن ذلك التغضيب بالتشنيع حىت. جودة التأمل والروية زمان العبارة زمان

الذهن، وإن حصرت غفل عن جهة  ومجيع ذلك يعني على أن ال حتصر مجيع املقدمات يف. فيشغلها عن التنبه للزلة
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 .تأديتها إىل النتيجة

 ريومن ذلك تغي. بإعالن اجلور، والتصريح بأنك مل حتسن أن جتيب، وأن تتكلم ألبتة وأقوى أسباب اإلسخاط التوقح
إنتاج املتضادين، وأنه  الترتيب والوضع إلخفاء النتيجة؛ ومن ذلك خلط حجة حبجة، وقول بقول، وإيهام أنه يروم

وفيما يعرض على ذهنه من املتقابالت حىت تتداخل،  ينتفع بتسليم كال طريف النقيض، فيحري ايب فيما جيمع عليه،
ذلك أن يسأل املتصعب، املتمنع، العظيم الدعوى، املتكلم من ومن . بالقول فال يكاد يفهم أي طريف الضدين يقصد

فيتسلم  والتورية، فال يسأل عن الذي يؤثر تسليمه، بل يسأل عن مقابله تعريضا إياه لإلنكار، سؤال التأريب
إنه إذا ؟ ف"العلم باملتضادات واحداً أليس: "؟ وال يقول أيضاً"هل العلم باملتضادات واحد: "املطلوب، فال يقول مثال

وبعد . غري ملتفت إليه والمعلوم، فكان التعسر يف بابه أقل سأل هكذا كان كأنه أعرض عن ذلك اآلخر، وجعله
 وإذا مل يعلم غرضه، مل. غري موهم أنه إىل أحدمها أميل، بل كأنه غري مبال بأيهما سلم ذلك أن يسأل عن الطرفني

 .يتصعب، ومل يتعسر يف الذي هو غرضه إال قليالً

جزئيات كاملتسلم حتصيها إحصاء، فال توقع فيها الشك بالسؤال عنها معرضاً  من احليل يف االستقراء أن تأخذو
أا مما قد سلمت  لإلنكار، فيمتنع حينئذ نقل احلكم عنها إىل الشكل، فتسوهم السامعني بترك السؤال عنها إياها

ترجع فتسأل عن املقدمة الكلية اليت هي  واب أنعند اجلمهور ال حمالة، وإن سئل عنها فأعطيت فليس من الص
يف تسليم اجلزئيات كالباطل، ألنه إذا سأل عن النتيجة، أوهم أن  كالنتيجة هلا، فتعرضها للتشكيك، وجتعل سعيه

 ايب والسامعون قد يتصورون أنه إمنا سأل عنها ألمر، وأن ذلك األمر واجب، وأن ذلك ذلك مل يغن، بل

 .اجالواجب هو اإلنت
   

النقيض؛ وال  ال يلفظ باسم الكلي، بل ينقل احلكم إىل الشبيه للمستقريات، كأنه لو ذكر الكلي يذكر وكثريا ما
ذلك أشد إيضاحا، وذلك عندما راموا  شيء يف التضليل كاألمثلة، ورمبا كان األنفع هلم أن يذكروا الكل، فإن

، بل أن يذكروا الطرفني مجيعا على سبيل التضاد، حمتالني لرد بعينه النقيض أن ال يذكروا يف السؤال طرفاً واحداً
يطاع  هل جيب أن: "ولو ذكر على سبيل النقيض مل يكن يستشنع، كما يسألون. الطرف املطلوب التضاد فيسلم

هل "و. شيء ال يطاعوا يف كل: ؛ على أن معناه"اآلباء يف كل شيء، أو األصوب أن ال يطاعوا يف كل شيء
استصوب أن ال يطاعوا يف كل شيء، وأن  فإذا" يعصوا يف كل شيء أو أن ال يعصوا وال يف شيءاألصوب أن 

فيوهم هذا أنه " هل جيب أن يهجر الشراب كثريه أو قليله؟" :وكما يسأل سائل. يعصوا يف كل شيء، سلم اآلخر
 و محد صارت املقدمة حبسبهاواألقسام أكثر من ذلك وإذا كان قسم املقدمة حبال قبح أ جيب أن جياب عن أحدمها،

 .أوضح محداً أو قبحاً مما أورد

كالنتيجة املفروغ منها، وكأم قطعوا اخلصم، وفصلوا املر، وكأنه  ورمبا تكلموا بكالم غري مناسب، مث أوردوا شيئاً
مرادهم ساقوا  مفإن سلم هل: وإذا سألوا ليتسلموا شيئاً لينفعهم يف مطلوم، احتالوا. كالم بعد قد مضى األمر وال

قد سلم بأن حيرفوه، فيتسلم احملرف، ويومهوا  إما أن يظهروا أنه: إىل احملال؛ وإن مل يسلم باحلقيقة عملوا أحد أمرين
 .ايب قد خالف املشهور، وسلم الشنع أم تسلموا اآلخر؛ وإما أن يشنعوا بأن
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الضداد، واملتشاات املشهورة يف بادي الرأي أا اخلطابة من باب ا ويستعملون أيضاً االستدراجات اليت تذكر يف
مدحه،  شروط خيتلف ا احلكم، فيتسلمها مطلقة، وما جيري جمراها يف عمود الكالم، أو يف كذلك، وما هي ذات

يف ذلك ضربا من التلطف، أمكن أن  وايب إذا انتقل كأنه سائل، وحاول. ويف املقدمات أو يف ترتيبها واستعماهلا
 .إذ هو كالسائل ط أيضاً السائل إذا أخذ يبكته بأنه ال يلزمه،يغال

وبني اإلنتاج، وبني ما يقرب من النتيجة وبني النتيجة  ومما ينتفع به السائل املغالط أن يطوي املسافة بني ابتداء كالمه
-  إن كانت الوسائط كثرية- حري السامع، وال وينتج معاجالً غري حافظ للنظام، لئال يفطن كيفية اإلنتاج فيت 

النتيجة، أو الغناء فيه خفي  ورمبا احتاج إىل أن خيلط بالكالم ما ليس له فيه غناء إلخفاء. ماذا ينبغي أن ينكر يعرف
البحث عن مقدمة مقدمة، فليس ميكن خلط الكالم معه  فأما إذا كان املخاطب شديد. غري جلي، وآجل غري عاجل

شئ ذلك فرمبا متكن من استدراجه إىل اإلصغاء إليه، فاختلط الكالم عليه، ومل أن إال بعلة تنشأ وعذر خيترع؛ فإذا
يرفعونه لوضع  ورمبا احنرفوا إىل نقيض املطلوب فيثبتونه لرفع املطلوب، أو. للحيلة، وخفيت النتيجة يفطن

اهر ال حيتاج إىل متصال بالنتيجة كأنه ظ املطلوب؛ ورمبا احنرفوا عن طريق املسألة، بل أوردوا الكالم القياسي
فهذه هي حيل السائلني، وينتفع ا . املشاغبة الذين يسمون متكلمني التسلم؛ وهذا هو الرسم يف زماننا هذا عند

 .العناد مجيع من يقيس قياس

وهذا ليس نافعا يف املفاوضة، بل قد ينفع  واما ايب فليتكلم يف حاله، وأنه كيف ينبغي أن يستعمل حل التبكيت؛
فإن أول الفوائد يف ذلك أن تكون املعاين : تفصيل االسم املشترك فمن ذلك أن يكون مفيدا، مثل. فلسفةيف ال

اإلنسان  وأيضاً أن يقتدر. ويشعر ا، وختطر بالبال، وتالحظ أحكامها يف االتفاق واالختالف تنفصل بلقاء الذهن،
يغلط اإلنسان من نفسه فوق غلطه  وكثريا ما. سهيف تكفريه بنفسه على جودة التمييز، وال يعرض الغلط له من نف

معاملته مع نفسه معاملة معجب مبن يعامله مسترسل إليه؛ وقد  من غريه، ألنه إذا فاوض غريه احترز وعاند، وتكون
خصمه  وكثريا ما يظن أن املنقطع مل ينقطع خلطئه، بل لضعفه يف املفاوضة، واقتدار. املدح ينفع من جهة اكتساب

 .وأن الذي يغلب على الباطل أصنع من الذي يغلب على احلقعليها، 
   

فإن ذلك عسى  ليس كل من يقتدر على حل الشك ناظرا فيه متأمال يقدر على حل الشك جميباً مسارعاً، واعلم أنه
ب، ارتياضية، وخصوصا إذا غريت التراتي وهذا التأين حيتاج فيه إىل ملكة. أن يكفي فيه قانون الصناعة املنطقية

. بالتؤدة، فإن املفلت سهوا يعسر تداركه، كما يف الكتابة، ويف كل صناعة وبدلت األلفاظ؛ فمن خانته امللكة فعليه

احلل تارة  القياس املعقود تارة يكون صادفاً ومن صوادق وصوابات، وتارة يكون حبسب الظن، كذلك وكما أن
فإنه ليس الغرض يف مفاوضة   باملشهور واملظنون؛ينبغي أن يبدل فيه املشهور باحلق، وتارة أن يبدل احلق

مراء، وال يبعد لو احنرفنا عن احلق إىل املشهور  السوفسطائيني أن يقاس عليهم احلق، بل أن جيازوا عن املراء
وإن امعن السوفسطائي إىل النتيجة اليت هي احلق مل يضرنا؛ . نضرهم وال يضرونا واملظنون؛ ومجلة الغرض معهم أن

سهل علينا أن نريه أن هذا  إمنا يضرنا من حيث النتيجة املظنونة، فإذا أنتج احلق، واوهم أنه أنتج الشبيه به، ولكنه
نتحرز فال نسلم ما ينفعه على ثقة أنه ال ينتج إال  غري مطلوبك؛ بل إن كان ال تضاعف مفهوم يف سؤاله أمكن أن
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  وإن كان فيه-ن يغالط بشبيه ذلك املعني، فلنتحرز من ذلك  اللهم إال أ-ينفعه فيه  ذاك املعني، وال نأخذ إال ما

ما يعنيه يف املقدمات، كان  تضاعف مفهوم فال بأس أيضاً، فإنه إذا أنتج ما له، نسوق كالمه بالتحقيق، ومل يكن بني
تعمال ، فيكون اس"أردت يف املوضع الذي أحفظه كذا ما أردت يف املسألة، وما: "للمجيب أن يتعنت عليه، فيقول

أيضاً على املغالط مضيعا لسعيه؛ ولو فصل وأوضح لكان رمبا يورط ايب يف عهده  األلفاظ الكثرية املفهوم وباال
 .املرائي وهذا أكثره يف اشتراك االسم، ويف الذي مسيناه. ال يكون له أن يراوغ فيه سؤال

وإن مل نكن تقدمنا ففعلنا، فأنتجوا علينا،  ليهم،وإذا كنا بدأنا فقسمنا معاين املفهوم، وكان هذا التلبيس متعذرا ع
سلمناه ما ذهب إليه اخلصم، وال ما أنتجه هو الذي ظنه؛ وليس ذلك  فلما ان نفعل من بعد، ونبني أنه ليس ما

ولو  .إصالحاً لشيء اضطرنا إليه غلط القائل، إذ الرجوع هو الرجوع عن املعىن ليس عن اللفظ رجوعا منا، بل
ويؤتى باسم غري الذي أتى به   باشتراك االسم تبكيتا، لكان كل ممكنا، بل الواجب أن تراعى املعاين،كان التبكيت

وأن يوجب له، لئال يغلط إجياب أو سلب لشيء  ليتميز ما جيب أن يسلب وأن يوجب، وما جيب أن يسلب عنه
" زيد موسيقار: "، فال يقال"هذا"لفظة يعني املوضوع املشترك يف امسه ب والذين قالوا إن اخلالص من ذلك بأن. واحد

مشترك فيه، اللهم  أيضاً" زيدا هذا"فما عملوا شيئاً؛ فإنه إن كانت الداللة كما نعلمها خمتلفة، فإن  "زيد هذا"بل 
فإذا كان لنا أن نقسن، وأن . كافية يف الداللة إال أن تشري باإلصبع فتكون قد أغنيت عن اللفظ، وجعلت اإلشارة

 .ملعىن، فلنا احللننص على ا

إليصال خالفه، ففي هذا ال  كان ابتداؤنا باالستقسام واالستفهام يوهم العناد، والتعسر، والقطع على املتكلم ورمبا
 -  كما قلنا - وتركه جيلب الشناعة عليهم أنفسهم  وكثرياً ما كان إغفال ذلك. يقبح أن يؤخر التخلص إىل آخره

كانت القسمة ممل ال توهم التعسر، وال لنا فيه مضرة فباحلري أن ال  وإذا. فترك ذلك يف البدء حىت يتخلطوا
ظنا،  تسلم منا املقدمات، فمن االحتياط أن ال نسلمها جازمني، بل نسلمها على أن نظن ذلك نتكاسل عنه؛ وإذا

 .إلينا فإن ذلك مينع انعقاد التبكيت علينا، ويوجه الشناعة خبالف املشهور

 من حيث -للمجيب الواحد   لو استحق اجلواب الستحق اجلمع عن ألف سؤال، ولكن ليسواجلمع بني السؤالني
 -وقوة السؤال باالسم املشترك . له السؤال  أن يكون جميبا عن كل حق؛ فإذن جيب أن يتحدد- هو جميب واحد 

 .عن املشترك واحد، ال اجلواب  قوة سؤاالت كثرية، وال السؤال-كما علمت 
   

وتنبه هلا عند  املصادرة على املطلوب األول يأخذ العبريات، فإن كانت ظاهرة مل تقبل، وإن خفيتيغلط ب والذي
ما فيه الرتاع، وحينئذ ال جتد املغالطة  اإلنتاج، قيل إن املراد فيما سلمت غري ما أوردت، ولو سلمت هذا لسلمت

صادرة على املطلوب األول من لفظ كلي قوال املغالط بدل ما يف امل وإذا استعمل. سبيال إىل إلزام كذب أو تشنيع
جيري   كما نقول على ما-أو مل يكن للكلي املستعمل اسم، وكان قوال ما فبدله بقول قياسي  مبنيا على املقايسة،

من املطلوب األول على هذه   وجيعله يغري ما يصادر به-جمرى اإلنسان والفرس ويشبهه، فهو حيرك فكه األسفل 
إمنا سلمت لك فيما جيري جمرى اإلنسان ومل أسلم : يقول  مث أنتج منه، فله أن- غري املصادرة أيضاً  أو يف-اجلملة 

وذلك ألنه إن مل يفعل هذا مت له . جمرى اإلنسان، فإنه خيالفه من قبل كذا لك يف كل شيء، وهذا ليس جيري
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التغيري بانتقال إىل  ه على هذا النحو منوخفى ما يريده من املصادرة على املطلوب االول، إذا كان تغيري التبكيت،
. اجلواب، أو من القسمة إذا كان يف بعض دون بعض فإذا استعمل امسا حقيقيا مل يكن بد من. جزئي أو املعلومة

القضية ليس فيها اشتباه وال إيهام اشتراك، وإن كان يف نفسه مشتركا فيحوج  ويعرض أن يكون االسم حقيقيا يف
يف نفسه من  لتسليم أو القسمة، مث يكون إذا استعمل يف مقدمة أخرى استعمل بوجه آخر مما لهإىل ا ظهور معناه
إن ما هو ألهل : "كاذب، كما أنه يقال  فيعرض يف النتيجة أن تكون على حنو- وتكون حاله ما ذكرنا -االشتراك 

" له"كل قضية تستعمل فيها لفظة ؛ فتكون "لإلنسان، فهو إذن ملك له بلد كذا فهو ملك هلم، واحليوان كذلك هو

يكون  وقد علمت أن القياس ال. ولكن يغلط يف النتيجة، إذ تؤخذ يف النتيجة على معىن آخر مبعىن معقول حمصل،
وإذا . واليت ملقدمة مقدمة مع النتيجة باحلقيقة قياسا، أو تكون هناك االشتراكات الثالثة اليت للمقترنتني يف أنفسهما،

جنيب يف العكس باجلزئية، فال يتهيأ التبكيت باجلزئي، فإن التجربة   فينبغي أن- كما قلنا - منعكس كان الالزم غري
 .الباطل الشروط، وتكثري القضايا؛ ويعسر حينئذ التأليف الصحيح يف احلق فضال عن حتمله على إيراد

ها؛ ويف القطر مشارك للضلع فساد  كما هو يف النفس من فسادها وغري-وإذا كانت املسألة كال طرفيها مشهور 
 فكان كل طرف مقبوال - ألبتة؛ وأشياء أخرى مثل ذلك  عند أصحاب اجلزء ألبتة، وعند املهندس غري مشارك

وإذا مل يكن أحد . مثلها أن نقاوم، إذ يكون لنا أن ال نقبل أي الطرفني شئنا ومضادا للنقيض، فيسهل علينا يف
املمارون  ن كل واحد من طريف النقيض يصدق بشرط يقترن به، مل ينتفعمعتاد القبول والتسليم، وكا الطرفني

تسليم شيء من الطرفني غري معتاد،  أما القسم األول فألن. بأماله؛ وذلك ألن للمجيب أن ال يسلم أي ذلك شاء
به الشرط، األول، فإذا أحلق به الشرط، كان لآلخر أن يلحق  وأما الثاين فألنه ملا خال عن الشرط كان حكمه حكم

 وباجلملة جتاذب الفيضني يف القبول وغري القبول يضعف سورة التبكيت؛ فإذا كان عند .مث مل يسلم مع شرط

وألن متنع . احلل وحد املقاومة اإلنسان معرفة حاضرة حييط ا بكيفية العسرة يف السؤاالت وكيفية حلها، سارع إىل
وإمنا متنع عقد التبكيت الباطل أن حتس باتصال املقدمة املسئول  .لالعقد أوىل من أن تلبث إىل وقت احلاجة إىل احل

يتلقون القياس  أنكرا، ولآلخر أن يظهر وجه إنكاره هلا؛ فإن هذا فعل الفحول من اادلني، وبذلك عنها بالنتيجة
 .الكاذب

جهة مقدماته؛ وقد يكون  فهذا ينقض من -قياسية   إذا كانت صورته-والقياس قد يكون مغالطيا إما ملادته فقط 
وهذا فإن احلل قد يكون فيه من الوجهني . وليس بقياس؛ على ما علمت مغالطيا، ألنه يشبه يف صورته القياس،

منها؛ وينظر  املقدمات أيضاً كاذبة؛ فعلى احلال أن ينظر يف ذلك يف صورته أيضاً، وحيل الشبهة مجيعا، إذا كانت
 ويشرح سوء تسليم إن -فيه من الغلط  ذا كانت كاذبة نبهت على القياس وما فإن النتيجة إ-أيضاً يف النتيجة 

.  كالتنبيه له إذا أنتج-  وهو بعد سؤال -ليس التنبيه للسؤال  كان قد وقع، فإنه كما ليس الفكر كالبديهة، كذلك

 .والتمكن من احلل، ومقاومة السوفسطائية فهذا هو وجه التحرز،

فقد يعلم مما سلف، ويزيده معرفة به معاودتنا النظر يف كل واحد واحد  ح السبب فيها،وأما تعقب تبكيتام، وإيضا
 .منها
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  الفصل الرابع

  فصل" د"

 يف حل التبكيتات املغالطية

   

  من جهة األلفاظد

لكثرة أن تكون ألن السؤال يكون كثرياً، وإما أن تكون ل فإا إما: إن املغالطة باشتراك املفهوم على وجوهه: فنقول
هل : "الكثرة يكون احلق يف بعضها موجودا، ويف بعضها ليس مبوجود، كما إذا سئل وتلك. يف النتيجة أيضاً

نتيجتني وال يشعر  ؛ فإن األول يغلط يف النتيجة، فينتج"هل الذي يريد يتعلم ليس يعلم؟: "أو قيل" يتكلم؟ الساكت
يفهم إال بتفصيل اشتراكه، فمن عداه عداه   ال-قدمة بعد  وهو م- واما الثاين فإنه . باشتراكه، وهو مقدمة بعد

. راجع إىل الشيء املعلوم أو العامل، حىت ميكنه أن جييب عنه" يعلم"أن  وهو غري مفهوم، إذ البد له يف أن يفهم من

ويف . "يف يدي أليس الذي تعلمه تعلمه، ولكن تعلم أن كل اثنني زوج، وال تعلم اثنني: "أيضاً قوهلم ويشبه ذلك
خلف استحالته تتبني ال : على وجهني مجيع أشباه هذه يكون اخللف فيها بأن تنتج أن الشيء ليس هو؛ فإن اخللف

أكثر من قائمتني، والثاين خلف استحالته تتبني من جهة التناقض،  من جهة التناقض، كمن ينتج مثال أن زوايا املثلث
 فيجب إذن علينا إن شعرنا بديا باشتراك االسم أن. يس بأعمىليس مبثلث، أو أن األعمى ل كمن ينتج أن املثلث

معىن آخر فليس جوابه  إن عنيت كذا فجوابه كذا، وإن عنيت: "نكون تسلمنا حمدودا مفصال، بأن نقول للسائل
ليس الساكت : "نشعر بديا تداركنا بعد ذلك فقلنا ، وأن تتعرض باملنع ملا هو ضار ومبدأ للمغالطة؛ وإن مل"كذا

، فإنه ليس يلزما أن جنيب عن املهملة وهي مهملة، وعن "يتكلم وقتا آخر تكلم، بل هلذا الذي هو ساكت اآلن أني
أعلم : ، فنقول"يعلم أليس يعلم الذي: "وكذلك إذا قال. مبهمة، وإن فعلنا فلما أن نشري إىل ما عنينا املبهمة وهي

 .الذي أعلمه ن أعلم أحوالما أعلم وليس أعلم جزئيات الذي أعلم، أو ليس يلزم أ

وبالعكس لنا ان مننع . التركيب، ومننعه يف التقسيم واملغالطات اليت من التركيب والتقسيم فلنا أن حنفظ احلكم يف
 - إىل ما يقال -فريجع الغلط يف هذا الباب . التقسيم، إذ املركب ليس هو املقسم احلكم يف التركيب، وحنفظه يف

" أن يضرب زيد فبه يضرب مما نعلم" بوجه ما، مثل املغالطة اليت يكون املركب فيها مثل أن حنوين من املرائيات على

: أما من جهة التركيب، فألنه يسأل مثال. املراء وهذا فيه أيضاً تضليل من جهة. فيضرب إذن فيه بفعلك أو علمك

فإذن مبا : فريكب ويقول.  بلى:أليس بذلك يضرب؟ فيقول: مث يقول. بلى :ألست تعلم مبا يضرب به زيد؟ فيقول
والثاين آلة  أحدمها آلة العلم،: ينصرف إىل موضعني" به"وأما من جهة املراء فألن . يضرب، به يضرب تعلم أن زيدا

ا صادق قل ما يغلط بالتركيب  ورمبا كان القول صادقا إذا فصل عن اهليئات واللواحق، فإذا قرن. الضرب
 .واملراء
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مغالطة لفظية فهي لالشتراك يف االسم، فال يتأخر بيان خطئه إذا ما  لطة فهي لفظية، وأن كلوالذي ظن أن كل مغا
يضرب؛ على أن  مثل قوهلم بالظرف الذي. األمثلة اليت من باب املراء، ومن باب التركيب والتفصيل تأملنا هذه

. د الظرف؛ وهذا من باب املراءألنه بع موضع الذي يضرب يف لغة العرب النصب، ألنه مفعول به، وعلى أنه اجلر

تتصل تارة بالعلم، وتارة " اآلن"اليت تكون بأسقلية اآلن، فإن  نعلم أن السفن اليت هلا ثالث سكانات: وكذلك
 .بالسفن

   
: وكذلك". رديا أليس فالن خريا، وأليس فالن إسكافا رديا، فعالن خريا: "باب التركيب فمثل أن تقول وأما من

تعلم رديا؛ لكن كل شيء ردي من يعلمه  يدة تعليمات جيدة، وللردى أيضاً تعليم جيد أيضاً أنأليس للعلوم اجل"
وههنا تضليل من جهة التركيب، وتضليل ". غري ردي؛ هذا خلف فيعلم رديا، فإذن كل تعليم الردي ردي، واجليد

 دث، لكن لست أنت اآلن حادثا،اآلن إنك حا: "وأيضاً حق أن يقال". يعلم رديا: "قوله من جهة اللفظ أيضاً يف

ميكنك أن  أليس كما يكون لك شيء ممكنا، كذلك"وكذلك، ". فأنت حادث اآلن لس حادثا اآلن؛ هذا خلف
وهذا كله ". للعود غري ضارب تفعل، وميكنك عند ما تضرب العود أن ال تضربه، فإذن ميكنك أن تكون ضاربا

ألن سقراط، وإن كان فاضال، فليس يف كل شيء، بل  وجه وذلكمن : إن الشيء يفهم بوجهني: يرجع إىل ما قلنا
شيء بل يف الدباغة؛ وهذا ال يتناقض بل جيتمعان، إمنا يتناقض مفهوم آخر  يف اخللق، فإن كان رديا فليس يف كل

 فسقراط فاضل وردي كقضيتني اثنتني ال كقضية واحدة، وعلى ما. فاضال ورديا يف شيء واحد وهو أن يكون

جيعل أحدمها شرطا  ، وال يلزم أن"شر يف شيء آخر"و" خري يف نفسه"وكذلك ليس يتناقض .  موضع آخرعلمنا يف
أضرب العود ميكنين أن أضربه لو كنت  وكذلك ليس إذا صدق عند ما ال. يف اآلخر، أو متجها معه حنو حد واحد

إين عندما ال أضرب أضربه، فإن ": ؛ أو يقول"ما ال أضربه عند: "شئت جمموعا، ميكن أن يصدق مفترقا، ويقول
 فقد أسقط وفرق القول؛ ومعىن اإلمكان يف هذه األشياء أنه كان يكون الشيء بدال عن اإلمكان واملشيئة،" أراد"

 .ضده، ال مع ضده، وههنا قد أخذ مع ضده

- وقد حكى املعلم األول أن بعض الناس فرق بني : ل حل ذلك بأن قا-وأظنه يعين بذلك املدعى له أنه معلمه  
ال حمالة،  ، فلو كان يفعل املمكن"إنه يفعل ال حمالة حبسب ما ميكنه شيئاً: "، وقولنا"ما ميكنه يفعل حبسب: "قولنا

- فلعله وجب أن يضرب يف حال ما ميكن هو حني ال يضرب، واما إذا مل يكن كذلك  مل -بل ليس جيب وقوعه  
حينئذ ال يضرب، فإن معناه أنه كان غري ممتنع يف ذلك  رب، فيكونجيب إمكانه، فيجوز أن يقع واقعا حبال عدم الض

 فإنه ليس حال - وإن كان من وجه حال -وهذا احلل . الضرب، ليس أنه جيب الزمان أن يقع الضرب بدل غري
وهذا احلل خاص  املغالطة متعلقة بالتركيب والقسمة، فإن احلل جيب أن يكون مستمرا يف مجيع اجلزئيات؛ حبسب أن

 .السبب املتصل ذه املادة، وإن استمر فليس فيه تعرض ملا أورد من املقدمات، ومن

إن هذا البيت : "نفس اللفظ، مثل من يقول واما املغالطة اليت تقع من جهة الشكل، فمنه ما يكون احلكم فيه على
س اللفظ، بل هو شيء يتعلق ومنه ما ليس الغلط فيه يف نف". ساكنه فيه هذا البيت"فينتج أن " ليس مبنقوص ساكنه

وحدة، ومرة  كاالشتراك يف اهليئة أو شيء يتعلق يئة األداء، كما يكون الشيء يقال مرة بضجر يئة اللفظ، وهو
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إىل املراد واملعىن، سهل التخلص، مثال إذا  وإذا مل يلتفت إىل اللفظ وإىل شكل اللفظ، بل. بطالقة، فيتغري احلكمان
حيث يبصر، وينفعل من حيث هو مبصر، فيكون من جهة واحدة فاعال  يبصر نفسه يفعل منإن الذي : "قال قائل
هو تصريف " يبصر"وال تشتغل بأن تصريف . الذي يبصر ينفعل يف كل حال وليس يفعل إن: ، فنقول"ومنفعال

ل عن مسائل يسأ وهذا يشبه االسم املشترك، ويشبه الذي. ألن املعىن هو غري مطابق للتصريف" يقطع"و "يضرب"
قيل يف اللفظ املشترك، وحكمه يف أن  كثرية، وحكمه يف أن حيصل سؤاله بديا أو أخريا ال مرة على حنو حكم ما

لفظية على ما يراه بعضهم من ان كل مغالطة لفظية متعلقة باالسم  يغلط الشتراك االسم حكم املراء، وهو مغالطة
 .املشترك

   
أليس : "مثل قوهلم  اللفظ، وحلها غري حل املغالطة اليت وقع فيها اسم مشترك،أمثلة مرائية تغلط من جهة ولنورد

كراع له؛ لكنه إن رمى واحداً جاز أن يبقى  من يرمي شيئاً هو له يصري له، فمن رمى الكراع الذي عنده فيكون ال
ط بسبب أن قوله ومثل هذا ليس فيه اسم مشترك، وإمنا وقع الغل ."عنده تسعة، فيكون له كراع ليس له كراع

 كراع له ألبتة، وأن التسليم وقع لقلة التحرز ال الشتراك يف لفظة الكراع، أو لفظة من ال: فهم منه" الكراع له"

أنه إن بذل ما له؟ فيجيب  ال؛ فنسأله بالسرعة: هل يبذل اإلنسان إال ما له؟ فيقول: "وكذلك. األلفاظ املفردة
هل الذي ليس له يد يبطش : "وأيضاً". ما ليس له أن اإلنسان يعطي: عليهنعم، فننتج : ايب بالسرعة، ويقول

بلى، يشنع أنه كيف يبصر بال عني، ويبطش بال يد، وإن : يبصر؟ فإن قالوا هل الذي ليس له عني: وأيضاً. باليد؟
للمثال ال  ضوقد ذكر حال هذا خارجني مما يتعر". فذو اليد الواحدة واألعور ذاك يبطش وهذا يبصر ال،: قالوا

 .فسرا به غري الئق واحلل وما. للقانون، وفيهما كالم كثري من وجوه االمحال فوق حمل املنال

بلى، : أليس ما كتبته كاذب؟ فتقول: مث تقول. بلى أليس كتبك هذا صادقا لشيء كتبته؟ فتقول: "وأيضاً مثال آخر
.  هو قول صادق، والعقد الكاذب عقد صادقوالسبب أن هذا الكاذب". وصادق إذا كان كاذبا؛ فإذن هو كاذب

وقعت  الكذب مقرونا باملدلول عليه، والصدق مقرونا بالعدل من الكتابة، والختالف التركيبني وههنا فقد أخذ
 .املغالطة

 - كما علمت - واملغالطة . فهو ثقيل وخفيف أليس ما يتعمله زيد هو هو، وهو يتعلم الثقيل واخلفيف،: "وأيضاً

الشيء الذي " هو"املتعلم، بل " هو"إىل املتعلم، وليس يسلم ايب أنه  تارة إىل املتعلم وتارة" هو"وع من قبل رج
 .زيد يتعلم ال

، ألنه يطأ ما يسري فيه من "يطأ اليوم أليس هذا الشيء الذي يسريه اإلنسان يطأه، وهو يسري يوما كله، فهو: "وأيضاً
يشرب منها ال " هذا"، واملغالطة أن "الكأس، ولكنه مل يشرب منها شيئاً منوهذا أليس يشرب . "املسافة، ال الزمان

واملتلقن ليس  وأليس كل متعلم هو إما متلقن وإما مستنبط، ولكن املستنبط ليس متلقنا أو مستنبطا،" .من جوهرها
خر على أنه معاقبة، أنه ربط أحدمها باآل ؛ واملغالطة بسبب ربط ما بني القضيتني، فأنه يوهم"مستنبطا أو متلقنا

 .معاندة ويوهم أنه ربطه به على أنه

وهذا املثال قد حيتمل ". هو ألنه إنسان اإلنسان يف نفسه شيء ثالث غري العام واخلاص، لكن العام واخلاص: "وأيضاً
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ه، أيضاً، وذلك ألنه غري العام واخلاص يف نفسه، أي اعتبار نفس أن جيعل تضليال معنويا، لكنه مع ذلك لفظي
 باعتبار نفسه، ففيه مغالطة من جهة اعتبار تركيب نفسه مع اإلنسان وتفصيل معه، وهو من واخلاص والعام هو ال

الشيء من طريق ما  وكذلك مجيع العوام محلت على. حيث نفسه ال يصدق أنه شيء من االثنني، بل كشيء منهما
 .هو، أو محلت خارجه عن جوهره، فإن السبيل واحدة

تركيب  إن كان الغلط بالتركيب، فيغلط من: فجميع ما يغلط عند اللفظ يقابل عند اجلواب بالضد مث باجلملة
خمفف، فليكن اجلواب بشكل  وإن كان الغلط شيئاً مثال بشكل. القسمة، وإن كان من القسمة فيحل بالتركيب

أليس : " ويف التركيب، مثال إذا قالاملفرد، وكان يف املراء مثقل، وإن كان باسم مشترك فبأن يأيت باسم حمقق للمعىن
دون  ، فيكون تسليما أن الذي ميشي يتوطأ ما ميشي فيه من املسافة"فيه، وهو يتوطأ الزمان من ميشي يتوطأ ما ميشي

 .وعلى هذا القياس يف تلك البواقي. الزمان

  الفصل اخلامس

  فصل" ه"

 يف حل ما يف التبكيتات املعنوية

   مغالطيةوالتمكن من مقاومة أصناف

العرض فبعضه واضح مستمر يف مجيع ذلك، بأن يكون ذلك يف بعض  وأما اليت من طريق املعاين، فالذي من
ليس من االضطرار أن يكون مثال األبيض موسيقار، وإن كان قد : سئل عناه، فيقول اجلوابات من األعراض إذا

العالية والوسطى،  إذا مل تكن متباينة األجناسوإمنا يلزم الصدق يف مجيع األغراض . أيضاً ويتفق وجوده يوجد
 .ويستوحش من خمالفتها املشاغب فحينئذ ال تنفذ حيلة املغالطة؛ ويوضح ذلك بأمثلة يسمعها السامعون،

   
ال : "وإن قال ،"ما هو؟: "نعم، بلى أعلم، قال له: ؟ فإن قال"ألست علم ما أسألك: "ما بالعرض قوهلم ومن أمثلة

هذا من جهة العرض هو أن شيئاً واحداً  واملغالطة يف". أنا أسألك عن زيد أو عن اخلري وأنت تعلمه: "، قال"أعلم
 .من حيث هو مسئول عنه بتركيب العرض بني املعلوم واملسئول هو معلوم يف نفسه ومسئول عنه، وليس هو معلوما

و صغري؛ وجبل قاف قليل ألنه واحد، قليل، ألنه واحد؛ وكل قليل صغري، فهو قليل وه جبل قاف: "وأيضاً قوهلم
 ."إذن صغري فهو

 .، فيجمع ذلك معا"الكلب لك، وهو أب: " وقوله

الداخل،  واحلل يف هذا أن ذاك غري". زيدا أنه ذاك، فهو الداخل الدار، فتعلم الداخل وال تعلمه أنت تعلم: " وأيضاً
، هو أن هذا "قليل وصغري"وحل ذلك  .لوم هو اهولوإمنا هو هو بالعرض، ومها بالذات واملعىن شيئاًن، فليس املع

ما أريد أن أسألك عنه حني جتيب عنه، والذي يسألك  ألست تعلم: "وكذلك إن سأل. قد يوجد وليس بالضرورة
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ومجيع هذا مما عرض كالمها ملوضوع واحد، وأحدمها عرض لآلخر من ". واملستور خمفي، فيجب أن تعلم املخفي
ذكره   وأظن من جرى-وليس اجلواب ما أجاب به بعضهم . وكل واحد منهما ليس هو اآلخربينهما،  غري نسبة

للواحد من حيث هو  وكيف يكون وجهان.  أن الشيء يعلم وجيهل من وجهني، فإن هذا هو املشنع به-مرارا 
 هذا جواب وحل من .ألبتة، نعم إال بالعرض املعلوم ليس هو اهول: فإم يشنعون ذا، بل جيب أن يقال! واحد

 .مجيع املسائل اليت من هذا الباب، وال مقبوال عند املنكر منهم جهة ويف بعض األشياء، ولكن ليس مستمرا يف

ال حال  املشهور يلزمه ال يكون القياس املؤلف من املشهور يلزمه، وإن لزمه كان قياسا مبتدئا وباجلملة من خيالف
القياس، ومن حيث السبب اجلامع  اء الشبهة اليت هي النتيجة، وليس بإزاءومع هذا فإن هذا احلل هو بإز. لشبهة

ولكن احلل من ذلك . مقدمة واحدة تؤخذ له وجوه تبني به خطأه وليس ميتنع أن يكون اخلطأ يف. هلذا املثال وغريه
 اذبة، فانتجولو أن إنسانا ألف قياسا من مقدمات ك. بينه وبني سبب ما جيري جمراه ما عارض السبب املشترك

يعارض قياس زينون  كذبا، فأوضح خطأ النتيجة، كان ذلك بينان للخطأ، ولكن مع إعراض عن السبب، مثل من
أنصافا بال اية يف زمان متناه، بأن جياب  حني يقول إنه ال حركة؛ ألنه لو كانت حركة لكانت حتتاج أن تقطع

: واحلل الصواب هو أن يقال.  هذا يبني أن النتيجة غري شنعةاالنقسام؛ فإن الزمان أيضاً مساو للمسافة يف: ويقال

البنات ومل يتعرض  وإذا تكلف إبانة خطأ النتيجة بعد ذكر من. كاذبة، وأنه ليست هناك أنصاف بال اية املقدمة
 .خلطأ القياس، مل يلزم شيء

 آحاد، وكل عدد فإنه أقل من إن كل عدد كثرة ألن العدد كثرة مركبة من" :وكذلك حلهم ملغالطة قاهلا بعضهم
وليس هذا  أليس يكون قليال وكثرياً من وجهني؟: ، فإم قالوا"فهو قليل، فكل عدد قليل وكثري غريه، وكل أقل

وما كان جيب هلم أن يسلموا أن كل  مبحال، فما عملوا غري مقاومة النتيجة، وسلموا القياس، ومل حيلوا التضليل؛
 .بكثري  كثرة، فإن االثنني ليسعدد كثري، وإن كان يقال له

فيجمع أنه لك أب وابن، أو لك أب  إن كذا ابن لك، وهو أب أو عبد لك، وهو ابن،: واملغالطة اليت تورد يقال
إن :  بأن قال- وأظنه املذكور مرارا-حل بعض الناس هذا : األول قال املعلم. وعبد، من هذا القبيل الذي بالعرض

 تقال" لك"؛ وهذا غري نافع يف احلل، وال مستمر، فإنه وإن كان لفظة "لك"سم يف األ املغالطة ههنا باشتراك

فيها يف االبن واألب، فإنه ليس  باشتراك االسم على معان تارة مبعىن امللك، وتارة كما يقال يف املغالطة املذكورة
ما، وإن كان املنسوب إليه وهذه النسبة معناها واحد فيه مبعىن امللك، بل تدل على نسبة االختصاص والقرابة؛

 مشتركا فيها، فإا عند ذكر" لك"يقال على معان غري متناهية، وأنه وإن كان لفظة  "لك: "خملفا، وإال لكان قولنا

بسبب اشتراك يف  وليس يقع الغلط. العبد تدل على امللك فقط، ويف ذكر األب تدل على ختصيص نسبة أخرى
إمنا املغالطة يف هذا من طريق العرض، فإن  بل. لذين ال يتأحدان إال بالعرضمفهومه، بل بسبب تأحيد األمرين ال

ابنا أو عبدا ال من طريق ما هو يل أب، وال من طريق نسبيت، حىت  الذي الذي هو ابن يل عرض له أن كان أبا أو
 . االسموكذلك أمثلة أخرى من باب العرض أخذها الرجل املذكور من باب اشتراك .يكون أبا يل أو ابنا

   
وال يكون  فإن األشياء املأخوذة من الكيف والكم واملضاف العارص لشيء واحد ال تتخذ إال بالعرض، وباجلملة
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ومع ذلك فإن . الثانية متباينة بعضها جزءا إال من طريق ما هو؛ وكذلك ما يكون من مقولة واحدة، لكن أجناسها
الشروط األخرى اليت للنقيض؛ على أن هذا باب  وكذلكاإلضافات إذا حفظت قل وقوع العرض فيما بالعرض، 

ما هو اوىل بأن يلتبس منها من ذلك، ويوقف أيضاً أا مغالطات برأسها  وقد ذكرت هلذه أمثلة، وحنن نذكر. برأسه
لألشرار،  إن بعض العلوم علوم: "ومن تلك األمثلة مثل قوهلم. اشتراك االسم، كما ظنه املذكور ليست من قبيل

وذلك ألنه وإن كان علم  ؛"ما هو لألشرار فهو شر وردي، لكن كل علم خري، فبعض ما هو خري شر ورديوكل 
العلوم ههنا ليست تدل على القنية فقط، وال الغلط  األشرار قد استعمل فيه اإلضافة الدالة على وجوه خمتلفة فإن

إن اإلنسان : مثل أن اإلنسان إذا قالوذلك . للشرير من جهة ما هو شرير جاء من ذلك بل من جهة أا ليست
أن كون اخلري  على. تكن لفظة الالم تدل على معان كثرية بل على أنه نوعه، ألن التقييد أزال اشتراكه للحيوان، مل

 .يقع الغلط ههنا من ذلك للشر قد حيتمل أن يكون على وجوه ليس ككون اإلنسان للحيوان؛ ولكن مل

إن الذهب خري، وهو يف دماغ فالن، : "فإنه إذا قال قائل ات ال تقع باشتراك االسم،ولعل أكثر أصناف هذه املغالط
 .مشتركة، فإا يف هذا املوضع غري مشتركة، ومع ذلك قد أنتج منه غلط" يف" ، وإن كان لفظة"فهو خري فيه

لفظه لفظا  علأن نتوهم أن يصدق محل الشيء على شيء ما من وجه، وصدق سلبه عنه من وجه آخر، جي وال جيب
شيء، وبشرط ثان على ثالث،  مشتركا فيه، فإن كل لفظ يف الدنيا يدل بالشرط على شيء، وباإلطالق على

هو أن يكون بعينه حبال واحدة تكثر داللته، وإال  ووحده على شيء، ومع غريه على شيء آخر؛ إمنا املشترك فيه
لك األمر بل على شيء آخر، وال تصري مع ذلك ونصفها يدل ال على ذ فإن قصيدة طويلة تدل على أمر ما،

أخر،  وباجلملة ليس الشيء على اإلطالق، ومع تقييد بشيء من العوارض اليت تعرض يف مقوالت .مشتركة الداللة
فهو موجود غري موجود هو  هذا الشيء موجود، وليس فيما هو موجود،: "واحداً؛ وبأمثال هذا ما غالطوا فقالوا

". فيكون هو الشيء الذي ليس مبوجود موجودا هل يتكون ويوجد ما ليس مبوجود،: " يقولونوأيضاً ما". الفرس

ووجوده، فيكون املوجود قد حصل ال موجود، فهو موجود وال  هل الذي هو موجود يبطل كونه: "وكذلك
ليس وهل أن تستحلف حسنا لكنه على اجلور ". "لكنه على الكذب ليس حبسن وهل أن حتلف حسنا،". "موجود

 الطاعة: "وكذلك" مما يستحسن، واالستحالف مما يستعدل، فهو حسن غري حسن، هذا خلف حبسن، مث احللف

والتقييد، فإذا أغنينا عن  ؛ وكل هذا لترك اعتبار الوجوه والشروط، وترك اعتبار اإلطالق"حسنة، وهي أيضاً قبيحة
 شيئاً، وبني املوجود وبني املوجود شيئاً، وبني يكون وأنه فرق بني أن يكون وبني أن. ذلك مل يعرض هلا تبكيت

وليس ببعيد . والقبيح حبال والقبيح مطلقا، أي يف مثال احللف واالستحالف والطاعة احلسن حبال واحلسن مطلقا،
الصحة واليسار خريا؟ فإذا  أليست: "ومن هذه األمثلة. خيتلف اإلطالق والتقييد أو التقييدان املختلفان يف احلكم أن
أليس يف الذنب خري، وليس : "وكذلك". خبري لكنها ليست خريا للجاهل، فإذن هي خري ليس: بلى، قال: يلق

أليس ما ال يؤثره احلكيم : "يفهم على هذه الصورة، مثل أن يقال ومثال يتلو هذا مسج، وجيب أن". للطريات خري
 احلكيم ال يريد إطراح اخلري: ؛ فنقولبلى: أليس أحوال اخلري خريا؟ فنقول: مث نقول بلى؛: فهو شر؟ فنقول

خريا، وما ال يريده فهو شر،  وإبعاده، وطرح اخلري ونفيه حال للخري، وما هو حال للخري فهو خري، فاحلكيم ال يريد
 .وحل مجيع هذا واضح. فبعض اخلري شر
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يأخذه  ب أن يكون ماباب الشر يشبه مثاال تقدم ذكره يف باب اخلري، وهو أن اللص شرير، فيج وأيضاً مثال من
إليه شرا، بل قد يعرض أن  ويطلبه شرا، وهو يطلب اخلري، وذلك ألنه ليس ألنه شر جيب أن يكون مجيع ما ينسب

 .ينسب إليه شرا، فإن اإلقبال منه ليس بشر يكون ما ينسب إليه الشر خريا، كما أن املرض شر، وليس كل ما
   

هو على جهة العدل آثر  ه ملا كان العادل آثر من اجلائر وجب أن يكون مااملغالطات يف هذا الباب إذا تسلم أن ومن
القل من جهة اجلور؛ وليس كذلك، فإن املغالطة  من الذي على جهة اجلور، فيكون القتل على جهة العدل آثر من

هة اجلور آثر جهة العدل آثر للعادل أو املعدول به، وكذلك ما هو على ج يف هذا أن ال ختفظ أنه يكون ما هو على
 .عليه للجائر وللمجور

فإن : نعم، قال: فإن قال" كان هل للعادل أن يأخذ كل شيء له من حيث"أنه : ومثال آخر جيب أن يفهم هكذا
هل يلزم القاضي إال االجتهاد، فاالجتهاد صواب، : "وأيضاً "كان رهنا أخرجه من يده، أو ملكا جعله سكىن لغريه

هل : "وأيضاً". صواب خيالف صواباً، وعدل خيالف عدال، فيكون عدال ال عدال نوالسنة صواب؛ وإن خالف كا
الذي يقول  من يقول اجلائرات؛ والعادل :يعاقب من يقول العادالت، أو من يقول اجلائرات؟ فيقال جيب أن

 ."اجلائرات اليت جرت عليه، جيب أن يعاقب

ق وعلى التقييد، مثل أن إصرار كل ما جيري على طريق داللة ما يقال على اإلطال ومجيع هذه األمثلة من اختالف
أنه ما مل يؤجره  كل شيء ملالكه أن يأخذه، وال يبني بشرط: وكذلك أن يقال. يؤثر من غري أن يقال ملن العدل

إليه ما مل خيالف النص، وأن ال يبني قول  خيرجه أو يرهنه عن نفسه حبق لغريه، وال يبني أن االجتهاد مرجوع
وليس اإلخبار عن اجلور جورا، كما ليس اإلخبار . جيور ا على غريه ات اليت حيكيها أو قول اجلائرات اليتاجلائر

 .وفرق بني جور حيكى وبني جور يعمل على اإلطالق. وعن النافعات نفعا عن العدل عدال،

الوسط  يف احلدود هلمن جهة التكبيت فعليك أن تعترب صورة القياس هل هي منتجة أوال، وتنظر  وأما ما يقع
جهة من شرائط النقيض؛  واحد بعينه من كل جهة، وهل كل طرف هو يف القياس ويف النتيجة واحد بعينه يف كل

مرتني حبالني خمتلفني أو شيئاً يشارك النتيجة حبال  وجتتهد يف التسليمات أن تراعى يف أول ما تسأل هل تسلم شيئاً
هل كذا ضعف أو ليس : " احملموالت شروط النقيض، وإذا قيل له مثاليف ومما يربأ عنه أن يراعى. دون حال

 وكذلك يراعى الوقت واجلهة يف كل شيء حبسبه، مثل. ضعف كذا دون كذا: استظهار فقال ، أجاب مع"بضعف

األمر، مث أنت تعرف  أليس من يعرف األمر يعرف كما هو؟ وكذلك الذي جيهل: "استظهاره يف جواب من يسأل
أنه يعرفه من جهة واحدة وعلى اإلطالق أو من  ؛ وهذا ألنه يشرط"تعرف أنه موسيقار، فتعرفه وال تعرفهزيدا وال 
ثالثة أذرع أكثر مما هو ذو ذراعني؛ لكن هذا ذو الذراعني أكثر عرضا،  أليس ما هو: "وكذلك إذا قال. كل جهة

 .لزمه هذا التبكيتهو أكثر طوال، مل ي: فإذا حتفظ ايب وقال". أكثر فهو أكثر وليس

وإن كانت الشهرة  املصادرة على املطلوب األول، فإن عرف ايب أنه مصادرة مل يسلم ومل تلزم الشنعة، واما
الذي أنصره، فكذلك أخالفه فيما هو هو أو  إين بعد أن خالفت الشهرة يف الوضع: توجب تسليما، ومل حيتشم قائل

هب أىن سلمت، فليس لك : فسلم املصادرة، فإن انتبه تدارك وقال على حكمه، فإن سها ومل ينتبه ودلس عليه
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رجوع مين عن وضعى، ومساعدة لك، وأما أنت فلم تعمل شيئاً ومل تفهم تبكيتا؛ وكيف  قياس، ألن هذا التسليم
 .وأنت استعملت نفس نقيض وضعي يف إبانته، واملقدمة عني النتيجة يكون

أو مل  ه يلزم ما يلزم مع دفع ما تسلمه، فإن كان قيل إنه سواء سلم ذلكبعلة علة فلتراع أن وأما وضع ما ليس
 .يكن، فالشنع الزم، وليس يفيده

التايل فيجب أن ال تغلط فتجعل امللزوم الزما، والالزم ملزوما، فيحنئذ ال  وأما اعتبارات الالزم احملمول والالزم
وإما على سبيل  إما على سبيل االستقامة،:  على صنفنيوهذا الباب. يقع لنا غلط حني النتوهم االنعكاس ميكن أن

يصح معه أن كل حار حريف، وقع منه  كل حريف حار، ظن أنه: عكس النقيض ومقابلة الوضع؛ فإنه تارة إذا قيل
ما ليس مبتكون ليس له مبدأ، ويعرض ما عرض ملاليسوس  كل متكون له مبدأ، يظن أن: التضليل؛ وتارة إذا قيل

 . بالعكس-  كما علمت -وذلك الغلط، بل اللزوم . غري متكون، فهو غري متناه  هذا أن جرم العاملحني حيكم من
   

واحد على جهة يف املعىن  السؤاالت إذا مجعت فينبغي أن نتأمل احملمول واملوضوع، أو املقدم والتايل، هل هو وأما
 الغلط إذا كان اجلواب باإلجياب أو السلب هذا وأقل ما يقع. أو كثري، وأن نفصل وال جنيب إال عن واحد واحد

وأعظم ما يقع فيه الغلط إذا كان خمتلفا؛ فلنحذر . املتفق املعاين يف احلكم صادقا يف اجلميع، كما يف اللفظ املشترك
 .هذا مثل

ا واآلخر باملتقابلني؛ مثال أن يكون أحدمها خري ومما يغلط من هذا القبيل أن يكون اجلواب يف املسألتني اموعتني
أيضاً من وجه آخر إن جمموع هذين ال خري وال شر، ألن الكل ليس هو وال  شريرا، فيقال هذان خري أو شر؛ ويقال

 وكل واحد هو هو وليس اآلخر، فيقال للمجموع هو كل واحد وليس هو هو، وليس اخلري والشر واحد منهما،

خري يكون شريرا، والشرير  ليس ما هو: وأيضاً.  وليس مهاإال مها وهلما، وهو أيضاً هلما، وليس هو مها، فهو مها،
. خري وشر، ألن اخلري صار شرا، والشر صار خريا يكون خريا، فيكونان قد صارا شيئاً واحداً، كل واحد منهما

 .أيضاً ضروب أخرى من التضليل من باب اشتراك االسم وغريه فهذه وإن تعلقت جبمع السؤاالت، فلها

محل  يصلح للتكثري، وإذا" الكل وكالمها"فهو تأحيد ال تكثري فإن " كل أو كالمها: "قلنا إذا: قولوليس لقائل أن ي
واحداً يف اللفظ، اللهم إال أن يكون  فقد محل على اثنني يف املعىن، وإن كان" كالمها"شيء يف مثل ما حنن فيه على 

ا ما نقوله يف املغالطات اليت يف نفس القياس فهذ. حنن فيه ويدخل الكل للسور، وذلك غري ما. املوضوع واحداً
 .اخلارجة فنذكر أحواهلا أيضاً واما. حبسب اللفظ واملعىن

 من - فنحن نبني أن الشيء املضاف البد من تعريفه باملضاف اآلخر  وأما األقاويل امللجئة إىل التكرير إما يف املضاف
ما  رر على املضاف، اللهم إال أن نسأل على وجه يعرض مث ليس املضاف ذاتا تتك-اآلخر ذاتا  حيث يكون املضاف

ال فائدة فيه، فيكون  والسؤال الفاحش هو الذي يسأل عما. قلناه يف موضعه من أن امللجئ إليه فحش السؤال
إذا حددت العشرة احلد احلقيقي احتجت أن  مث ليس كلما تكرر شيء عرض منه هذيان، فإنك. جوابه ال فائدة فيه

وكذلك حىت تكرر إىل املبلغ الواجب من غري استحالة وال هذيان؛  د مؤلف من واحد وواحد وواحد،تقول إنه عد
 .فبيانه مكرر؛ وكذلك أجزاء املوجبة تكون موجودة يف السالبة، وأن يفعل يف أن ال يفعل وذلك ألن ما هو مكرر
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. فال يكون موضع شنعة ى حنو جيب،فإذا قيلت املنفصلة من إجياب وسلب مل نقل قد كرر فيه الشيء ألنه كرر عل

قد يتعرف بنوع ما به، ويكون له تكرار ما، ملا  ولو أن إنسانا تكلف أن يعرف الضعف خلوا من تعريفه بغريه الذي
كاالثنينية، ويكون عرف شيئاً الزما ما الضعفية، وليس ذلك الشيء  عرف الضعف، بل رمبا عرف موضوع الضعف

 مثل العلم الذي هو هيئة ما للنفس وصورة من باب الكيفية تلزمها إضافة؛ ولذلكويكون  يف جوهره من املضاف،

وال يكون كونه  ما كان هلا أن تتخصص وال ختصص يف مقابلة شيء مثل الطب؛ فإنه يتخصص من حبث العلم؛
ينا هذا يف وقد ب. اإلضافة عارض الزم كثري مبتدئا إال للمعىن الذي يكون به جنسه، وهو العلم مضافا؛ ألن تلك

 .قاطيغورياس

بوقوعه التكرير فيه من جهة األعراض الذاتية اليت يؤخذ يف حدها املوضوع، ويعلم  وأما الباب اآلخر مما يشنع
األنف األفطس  ما حيمل عليه؛ فإن التكرير يقع فيه أيضاً بسبب فحش السؤال، فيحتاج إىل ان يقال، فإن بتوسط

ألنك أخذت السؤال مكررا؛ وجواب  األنوف؛ وليس هذا كاذبا بل مكررا؛هو أنف فيه التقعري الذي يكون يف 
فكما أنك إذا استوضحت معىن قولك . أنفا فيه تقعري وحده، كأن يكون" أفطس"فلو قلت . املكرر يكون مكررا

ومع هذا فليس شنعا وال كذبا أن ". أنف أفطس: "مكررا، كذلك إذا قلت ، كان اجلواب عن حتديده"أنف أنف"
فيه تقعري  أنف فيه تقعري، مل حنتج إىل أن نقول: وإذا قلنا. تقعري يكون يف الساق حىت يكون أفحج ون أنف فيهيك

 .أنفي
   

تعلم، من أي  يعرض من العجمة فينبغي أن ال جتيب حىت حياولوا هم الكشف، فليس عليك أن جتيب عما ال وأما ما
وهذه املواضع املغلطة تكون يف بعض  . التأنيث، أو غري ذلكمن اإلعراب أو التذكري، أو: الوجوه كانت العجمة

جيتمع يف شيء عدة وجوه من هذه فتزداد التباسا؛ وتستدعى  ورمبا اتفق أن. األوقات أظهر، ويف بعضها أخفى
يكون يف باب واحد ما هو أصعب وأسهل؛ مثل ما يكون يف الواقعة يف اتفاق االسم،  وقد. وجوها خمتلفة من احلل

 .النحو الذي ختتلف فيه أحكام احملمول يف موضوعات مشتركة االسم مثل

يا : "العربية اليت قد تستعمل يف جنس املغالطة والشعر، فأكثرها من قبل اللفظ، مثل ما يقال يف واألقاويل املضحكة
 عن على أوىل الدربة، فضال ويعين به شيء آخر؛ ومركبات، ونغمات، وتصحيفات مضحكة تذهنب" نبيل يا حر

الضاللة ذه الوجوه لألغتام، بل كثريا ما يضل بسبيها  األغتام، ولو كان التضليل من اللفظ؛ وليس إمنا تقع
أنه ال  التأثري السريع العمل جدا هو الذي ال يفطن معه بسرعة هل الغلط يف التأليف، أو يف والقول احلاد. اربون

مفهومها متضاعف، وأفواه ما   أن يسلم بعد التفصيل، فإنينبغي أن تسلم مقدمة، أو هو كذب صرفا، أو جيب
يسأل عن طريف سؤال أحدمها مشهور واآلخر شنع حىت  بكت مبا هو أشد شهرة من النتيجة ما كان من اادلني

السائل، بل يكون من أمور مظنونة كال الطرفني فيها سواء يف الظن، ليس  يدري أيهما ينفع تسليمه يف مطلوب
وإشكال  ويف مثل هذا إن استعمل احلاد املعاجل من السؤال عرضت احلرية، الستبهام الذي ينفع، .هرأحدمها أش

وكذلك إذا كان . والتأمل األمر يف الكاذب والصادق، وصحة القسمة السؤالية وفسادها، وقصر مدة النظر
. العة املطلوب دي سبيل املقاومةالنقيض حىت تكون مط السؤاالن سئال ومل يعنت املسوق إليه الكالم ما من طريف



 787                    ابن سينا- املنطق

وكذلك القياسات املضللة املتقابلة اليت حتتاج إىل ترجيح، . مستقيم أو على خلف وكذلك يشكل هذا التأليف على
وأخذ احلاد  ويعلم أا متقابلة يدفع بعضها موجب البعض، وال يهتدي إىل السبب الذي من قبله تعرض، ويصعب

كذب أو حاجة إىل تفصيل االسم   هل هو من التأليف، أو من املقدمات، وهل فيهاأن ما خيفى وجه الغلط فيه
التأليف، ولكن يشكل هل هي بسبب كذب أو حاجة إىل  وبعد ذلك ما نعلم مثال أن املغالطة ليست يف. املشترك

استعمل فيه يف ويكون الركيك من هذه القياسات ما ليس فيه شهرة، أو . مقدمة تفصيل، مث ال نعلم أن ذلك يف أي
 .يسلم شيء مل يتسلم مجلة ما

 وأخذ - صحيحة أحوال احلدود -صحيحة  وال جيب أن جنعل سوء ترتيب املقدمات سببا لالستهانة إذا كانت
القول غري موهم شهوة املقدمات، وال إنتاج التأليف، إذ يكون  بسرعة إىل الصحة، بل جيب أن يستعان ا؛ كان

 .حمنك السائل ضعيفا غري

مل يسأل جيدا؛ فإن السؤال قد يراد  وجيب أن تتلطف يف النقض، فتارة تقصد به القول، وتارة القائل، بأن ترى أنه
 .األمران به تارة ايب نفسه، وتارة قد يراد به

  الفصل السادس

  فصل" و"

 يف خامتة الكالم يف السوفسطائية

  وعذر املعلم األول عن تقصري لو وقع

: السؤال ا، وأخذ مقاومتها، والواجب أن نعود إىل إمجال القول يف غرضنا غالطات وحلها، ووجهقد بينا وجوه امل

املشهورات لغرض جديل أو  إنا ملا حاولنا أن تكون لنا قوانني نقتدر ا على إيراد القياسات من: األول قال املعلم
أما اجلديل فألن موضوعاته مشتركة، وألن واالمتحاين؛   أي اجلديل-امتحاين، وكان السوفسطائي يشاكل هذين 

ويسمى حبسب ذلك مرائيا؛ وأما االمتحاين، فمن حيث املغالطة، ومن حيث يشارك  السوفسطائي قد يتشبه باجلديل،
بل وما للمجيب يف  ومل نتشعب ومل نقتصر على ما للسائل يف ذلك،.  أردفناه بالنظر يف هذه الصناعة-أيضاً  اجلديل

املشهورة، وما للمتشبه بايب حفظا منه ألوضاع  ملشتركات، وعلى ما جيب أن يراعيه يف األمورحفظه الوضع با
وينبغي للحافظ أن حيتفظ . السؤال، إذ السؤال كاهلدم، واحلفظ كالبناء واحلفظ باجلملة أصعب من. سوفسطائية

أنه ال   ال جييب، إذ كان يعترفواما السائل فيعمل من كل ما يتسلمه؛ وكذلك كان سقراط. غري باملشهورات ال
 .حيسن ذلك، بل كان يقوم مقام السائل

   
القياس السوفسطائي،  التعليم األول بعد هذا ال جيب أن يفهم منه أنه يتكلم يف القياس العام، بل هذا يف والذي يف

ليس يعين من " ممن سبقنااملذكورة أصول مأخوذة  وقد كان لنا يف الصنائع الربهانية واجلدلية: "وإن كان كذلك قال
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 مثال يف - استعملت يف مواد، فكان هناك جزئيات استعملت يف الرباهني  حيث هي جمردة عن املواد، بل من حيث
- اهلندسة وهذه . كلية وجزئيات استعملت يف السؤال واجلواب يف اجلدل واخلطابة، أمكن أن ينتزع منها قوانني 

انشعب، وكثرت على حسب نبوغ النابغني  للجدل واخلطابة قليلة جدا، مثاجلزئيات كانت يف ابتداء تفطن الناس 
 فسألوا وحلوا وخلفوا - وإن مل تكن عن قوانني -وصارت هلم ملكة  أخريا، والبناء عليها، وتبديلها، وإصالحها،

تربية  لوا يفوقد ذكر أقواما توا. الكفاية؛ ورمبا دلوا على أمور ما من الكليات، وإن قلت من اجلزئيات ما فيه
 .العدل، مث ثادروس اخلطابة بعد القدماء مثل طيطياس، وبعده ثراسوماخوس الذي جيادل سقراط يف أمر

 -به لقلة احلاجة إليه، بل مل يكن عندهم منها شيء  واما مقاومة السوفسطائيني فلم يوف السالفون منها شيئاً يعتد

- ال يف األصول وال يف اجلزئيات مع ذلك فإن احلاجة قلت إىل صناعة السوفسطائية، فلم " و"، نرثها إياهم أصال 
لكنا بسطنا القول قليال،  عقودها فضال عن حلوهلا، بل تكلموا يف امثلة قليلة جزئية، وأشياء تناسب اخلطابة؛ يتم

ابة بسبب وإمنا مست احلاجة إىل مثل اخلط. صناعة كلية ونظرنا يف وجوه األغاليط، ومجعناها، وجردناها من املواد
وكانوا  وكان األولون إمنا وقعوا أوال من اخلطابة إىل هذا اجلنس، مث استنبطوا؛. جيتنب إيثار ما يؤثر، واجتناب ما

منه على سبيل ما يتعلم من  يستعجلون فيعلمون ويتعلمون قبل أن جيردوا الصناعة، فيكون من يعلم منهم يتعلم
. يفيدون صناعة وال أمرا كليا، إال ما يعتد به، بل يبلغ فائدة  فما كانوااملعلم ارب ال على سبيل الصانع القياس،

ما  إين أعلمكم حيلة يف وقاية أقدامكم أمل الوطء واحلفا، وهو أن نقطع من اجللود: يقول وكان مثلهم مثل من
ة ما مل يعلم يكون صناع  فإن هذا بعد ال-تلبسون من غري تفصيل وبيان، بل على سبيل عرض خفاف معمولة عليه 

بل الذي يفيد مثل هذا . والشمشكات بفصوهلا أي اجللود تصلح، وكيف تقطع، وكيف خترز، وما مل متيز اخلفاف
ومع ذلك فإنه ال خيلو مبا يعمله عن . حسبنا جتمع اخلفاف من غري تفصيل  وكل ما-العلم، فإمنا يفيد أمرا مستبهما 

أفاد خفا  كثرهم جدوى من أفاد شيئاً صناعيا اختذه، فصناعته كمنوأ. ال يكون قد أفاد الصناعة هداية، ولكنه
نستفد ممن سلف صناعته، بل ورثناهم  فلهذا مل: قال. معموال، ومل يفد بذلك صناعة، إذ مل يفد كيف يعمل اخلف

 .أمورا خطبية معمولة وجدلية وبرهانية

استنبطناه؛ فإن عرض يف  ه مدة من العمر حىتوأما صورة القياس؛ وصورة قياس قياس، فأمر قد كددنا يف طلب :قال
املنة مبا أفدناه من الصواب؛ ولنعلم أن إفادة املبدأ  هذا الفن الواحد تقصري فلنعذر من يشعر به عند التصفح؛ ولنقبل

 مع انه خمترع -موقعا وأمسى مرتبة من البناء عليها خصوصا إذا كان املستنبط  واستخراج قاعدة الصناعة أجل
- مبتدئ  .األول فهذا ما يقوله املعلم. حميطا بكل الصناعة وقوانينها، ال يذر منها إال ما يعتد به 

   
أنه هل ورد من بعده إىل هذه  تاملوا ما قاله هذا العظيم؛ مث اعتربوا: فأقول ملعشر املتعلمني واملتأملني للعلوم واما أنا
-  واملدة قريبة من ألف وثلثمائة وثالثني سنة-الغابة  من أخذ عليه أنه قصر، وصدق فيما اعترف به من التقصري،  

بعده من زاد عليه يف هذا الفن زيادة؟ كال بل ما عمله هو التام الكامل والقسمة  فإنه قصر يف كذا؛ وهل نبغ من
إليه، وانقطاعنا بالكلية   كأن أيام انصبابنا على العلم،-وحنن مع غموض نظرنا . عليه، ومتنع تعديه إىل غريه تقف

واستقرينا، وتصفحنا فلم جند للسوفسطائية مذهبا   قد اعتربنا،-واستعمالنا ذهننا، أذكى وأفرغ ملا هو أوجب 
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 ما حنن نرجو أن نستكثر من الداللة - اليت أخذناها منه -فتفاصيل لبعض اجلمل  فإن كان شيء. خارجا عما أورده
حاد فيه " سوفسطيقا" والذي عمله معلمه، ومساه كتاب. وجبحني نرجو أن نكون أفرغ ملا هو أ" اللواحق" عليه يف

واإلهلي، وهذا لضعف متيز كان فيهم قبل نبوغ  اما احليد فخلطه املنطق بالطبيعي. عن الواجب، وقصر عن الكفاية
ان إنه إن ك: وباحلري أن نصدق ونقول. وجها للمغالطة إال االسم املشترك هذا العظيم وأما التقصري فإنه مل يفهم

. أوانه نضجا جيىن مبلغه من العلم ما انتهى إلينا منه، فقد كانت بضاعته مزجاة، ومل تنضج احلكمة يف ذلك اإلنسان

إلينا، فذلك إما عن حسد هلذا الرجل، وإما  ومن يتكلف له العصبية، وليس يف يديه من علمه إال ما هو منقول
 .تبة واحلق بالعكسالصناعة ر لعامية فيه ترى أن األقدم زمانا أقدم يف

 .ونسأل اهللا اهلداية والتوفيق

  " مت كتاب السفسطة "

 اخلطابة

  الفن الثامن من اجلملة األوىل من املنطق ريطوريقا أربع مقاالت

 املقالة األوىل

  سبعة فصول فصل

  الفصل األول

 يف منفعة اخلطابة

تصديق اليقني، وصورة ما يقاربه، وصورة صورة ال قد سلف لك الفرق بني الصنائع القياسية اخلمس، واستبنت
اإلقناع للوجهني األولني، وحتققت أن لإلقناع درجات يف التأكد والوهن، وبأن  اإلقناع املظنون، وعلمت مفارقة

قليلة اجلدوى على  الصنائع احلائمة حوم التصديق أربع من اخلمس، وأن املغالطية مرفوضة، وأن اجلدلية لك أن
وباإلقناع يف املبادئ، وإال يف ختطئة خمافلني للحق  ق املشتركة بينها وبني الربهان، وإال باالرتياضاحلكماء إال بالطر

أيضاً يسرية الفائدة على العامة، فإا وإن كانت مستوهنة ضعيفة بالقياس إىل  من نفس ما يسلمون، وأن اجلدلية
-  مبا هم عامة-وأن العامة الربهانية، فهي متينة صعبة بالقياس إىل نظر العامة،  الصناعة تعجز عن تقبل اجلدل إال  

وأذعنوا للزومه، خالوه مغالطة أضنتهم، أو شيئاً ليس  إذا صاقب بلينه حدود اخلطابة، وأن اجلدل، إذا ألزمهم شيئاً،
ة منه، ونسبوه إىل العامل بفضل القوة ال بفضل الصواب، واملسكوت عنه للحري يستوي هلم انكشافه، فهم يف حرية

استظهار بنظر  فيكون عندهم أم لو تيسرت هلم نفلة عن درجتهم إىل فضل. املنة، ال ملصادفة املوقع ولقصور
إذا استقصروا : وباجلملة. فيما عجزوا عنه واستبصار بعرفان، مل يبعد أن ينقضوا ما مسعوه ويعلموا موضع التلبيس

 مبا أنتج عليهم، فلم يعلموا أن احلق موجبه، أو القصور زالت ثقتهم أنفسهم عن شأو املفاوض بالقياسات اجلدلية
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 .خميله

استرفاعا بعيدا كأنه  تكون املخاطبة اليت يتلقاها العامي بعاميته من اجلنس الذي ال يسترفعه عن مقامه فيجب أن
ته معدودا يف الباب، أعين أن يكون املقتدر على إجاد متعال عن درجة مثله، بل جيب أن يكون الفائق فيها فائقا يف

 .منهم من غري جماوزة حلدودهم مجلة خماطيب العامة، لكنه أثقف

فلتكن اخلطابة هي اليت تعد حنو إقناع اجلمهور فيما . اخلطابة وليس تبقى لنا صناعة قياسية تناسب هذا الغرض غري
 .ولتتضع عن نفع يعود منها على احلكمة أو على اجلدل. به حيق عليهم أن يصدقوا

وكل إنسان إما خاصي، وإما عامي واخلاصي ال ينتفع من حيث حيتاج أن يصدق تصديق  إنسانا ن املخاطبوملا كا
فالصناعتان النافعتان يف  إال بالربهان والعامي ال ينتفع من حيث حيتاج أن يصدق تصديق العوام إال باخلطابة اخلواص

 .واخلطابة الربهان: أن يكتسب الناس تصديقا نافعا مها
   
بعض حواشي الصناعة،  وأما أن يفيده تصديقا ينفعه، فهو يف. اجلدل فينفع يف أن يغلب احملاور حماوره غلبة اوأم

فإن السوفسطائية . بعينه قصد إفادة التصديق وليس قصد الغلبة هو. دون أسها، أو مبا يعرض عنها، ال ألا جدل
ولو أريد باجلدل الداللة على . تحانية واحملاورة العناديةوكذلك املفاوضة االم .تقصد الغلبة، وال تقصد إفادة ألبتة

إقناع املتعلم يف  وحيث يراد باجلدل. ملا كانت الصناعة متجهة إىل املتقابالت، ومبنية على املسلمات الصدق،
 جانب فيه طريقة من يعلم، وجنح إىل سرية من فإن املعلم يكون قد. املبادئ، فليس يراد أن يفاد تصديقها جزءا

بل ءاية غرضه يف ذلك أن يزيل عن نفس املتعلم . فيما يقول يغر، وآثر مذهب من يغش، إن أوهم ذلك وكذب
 .الوضع من اإلمكان، ومييل بظنه إىل طرف واحد من طريف النقيض ومثله االستنكار، ويشعره قرب

تصديق مثله   اإلحاطة بأنفإن اخلاصي قد متت منه. العامي تصديقا، فليس يكون من اخلاصي تصديقا وإن كان من
العامي فليس من شرطه أن ينمحق الشك  وأما تصديق. إمنا هو باحلق، وأنه ال تصديق له مبا فيه بعد إمكان عناد

وليس من شأن اخلاصي أن يقول يف مثل ذلك . وأحققت صدقت: ولذلك من شأن العامي أن يقول ملخاطبه. معه
 .صدقت وأحققت: ملخاطبه

املبادئ كيف كان، فقد  إن التصديق أعم من التصديق اخلاصي، فيكون املتعلم، إذا أقنع يف: وللقائل أن يق وليس
أن اخلاصي لو وقع له مبثل هذه املعاملة تصديق من  :فإنا جنيبه. أفيد التصديق املطلق، وإن مل يفد التصديق اخلاصي

لكن . ده تصديقا، وإن مل يكن تصديقا خاصياإن هذه املخاطبة تفي: علينا أن نقول جنس التصديق العامي، لكان حيق
التصديق اخلاصي  بالتصديق اخلاصي واملستعد له ليس من شأنه أن يقع له التصديق ألبتة، إال على حنو الشاعر

. عن ذلك أو مل يناسبه، مل يقع له تصديق به فما خرج. والشبيه به الذي ال خيطر مقابله بالبال خطور ما جيوز وجوده

. األمر مصدقا به، إذا مالت إليه نفسه، ويتحرى أن مييط املقابل عن ذهنه ي فال يشعر بذلك، بل يأخذواما العام

إذا كان ميل  فإنه. جوازه، فيكون ميل نفسه إليه مقارنا للتصديق وعلة له، وإن مل يكن نفس التصديق وإن الح له
يكون، فليس بعد هناك تصديق وال ظن   أننفس مع شعور جبواز النقيض خمطرا بالبال مساعدا على أنه ال يبعد

- فإذا انعقد الرأي، وجعل النقيض. مؤكد، بل ميل ظن  يف حكم ما ال يكون، -مع إمكانه كونه عند املستشعر  
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وميل النفس يوقع التصديق عند . عندنا كونه بأا ال تكون، فحينئذ يكون تصديقا كحكمنا على كثري مما ميكن
فإن كان . باخلاصي وال يفعل ذلك. اد أن طرفه اآلخر يكون، وإن كان جائزا عنده أن يكونوميقت إليه اعتق العامي

من حيث هو عامي، ال من حيث انتقل إىل  املتعلم يف درجة املرام، واملعلم يف درجة املروجني، كان ذلك يصدق
املناقشة يف هذا مما عنه على أن . من حيث هو جمادل، أو معلم التخصيص وكان هذا يروج من حيث هو مغالطي، ال

 إال أن هذا النوع ليس من األغراض. النوع من استعمال قوانني اجلدل موقع التصديق فلنضع أن هذا. مندوحة

ولرمبا نفعت صناعة يف غري ما  .األولية للجدل، بل هو من األمور املتعلقة باجلدل واملنافع املستدرة عن صناعة اجلدل
ولرمبا حسنت معونته على التصديق إما مع العامي إذا ترافع  .ى يف اجلدل هي اإللزامفإذا الغاية القصو. أعدت له

املنسوبني إىل  أن حيبب إليه عقد أو يبغض عليه رأي، من غري أن تعم منها هذه املعونة مجاعة عن العامية يسريا، فأريد
 إىل اخلاصة حقا، وال إىل العامة حقا؛ ال العقل من اجلمهور كلهم، بل أفرادا منهم، كأم خواص، وكأم مذبذبون،

 .لقبول املبادئ، من غري أن يقتصر به عليه، أو يوهم كفاية له فيه وإما مع املتعلم إذا أريدت منه السالسة
   

فكذلك املخاطبة اجلدلية ال  املخاطبة الربهانية ال يبعد أن يراد ا الغلبة نفسا، وكذلك املخاطبة اخلطابية، وكما أن
نطق الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من  وقد. كر أيعدل باستعماهلا عن جهتها إىل جهة التصديقيستن

 ادع إىل سبيل ربك أي الديانة احلقيقية باحلكمة أي بالربهان،: احلكيم مبثله، فقال خلفه الذي هو ترتيل العزيز

أحسن أي باملشهورات  ن يقصر عنه وجادهلم باليت هيوذلك ممن حيتمله واملوعظة احلسنة أي اخلطابة، وذلك مل
والغرض . الفائدة، واادلة مصروفة إىل املقاومة فأخر اجلدل عن الصناعتني ألن تينك مصروفتان إىل. احملمودة

 .هو جماهدة من ينتصب للمعاندة األول هو اإلفادة، والغرض الثاين

يدير العامة افاخلطابة ملكة وافرة النفع يف مصاحل املدن، و. 

  فصل

  الفصل الثاين

 يف عمود اخلطابة

  وأجزائها والتفريق بينها وبني اجلدل

إحدامها يف القصد، والثانية يف : أما املشاركة فمن جهتني. وتشاكله باعتبار اخلطابة قد تشارك اجلدل باعتبار،
فباإللزام، وأما اآلخر  أما القائس. اوضةأما املشاركة بالقصد فألن كل واحد منهما يروم الغلبة يف املف .املوضوع

هو إيقاع التصديق، وكان اآلخر ال يكفيه  وإن كان يف اخلطابة غرض آخر هو غرض القائس، وذلك. فباالنفصال
 .فقط، بل وأن يعود قائسا على مقابل نتيجة اخلصم فيبني كذبه يف كمال فعله أن يقاوم املقدمات والقياس

وأما . أمره أما اجلدل فقد علم.  األوليني أنه ليس وال لواحد منهما موضوع خيتص به نظرهاجلهتني واجلهة الثانية من
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وختصيص الكالم يف موضوع مبين على مباد  اخلطابة، فإن العامة ال يهتدون إىل متييز املوضوعات بعضها عن بعض،
 وإن كان اجلدل التفاته األول إىل .بل اخلطابة يف ذلك كاجلدل. الربهانية تليق به وحده، على ما توجبه الصناعة

الكليات من اإلهليات  على أن هلا أيضاً أن تتعاطى الكالم يف. واخلطابة التفاا األول إىل اجلزئيات الكليات،
 .فهذا هو املشاركة. والطبيعيات واخللقيات

 .ظنية بة حمموداالكن اجلدل حمموداته حقيقية، واخلطا. فألن مبادئهما مجيعا احملمودات وأما املشاكلة،

للعلوم الربهانية يف موضوعاا من  وملا كان كل واحد من اجلدل واخلطابة متعرضا لكل موضوع، صارا مشاركني
 .ومشاكلة وجه، فحصل أيضاً بينهما وبني العلوم مناسبة

فون فيه من مدح، لك بأن تتأمل ما خيتل وهذه الصناعة قد يتعاطى أفعاهلا كل إنسان، وجتري بينهم مفاوضات، تبني
من تصرفه يف بعض هذه املعاين أنفذ، ومنهم من هو متصرف يف  فمنهم. أو ذم، أو شكاية، أو اعتذار، أو مشورة

 ذلك مبلكة حصلت له عن اعتياد أفاعيلها من غري أن تكون القوانني الكلية حمصلة عنده مجيعها، ومنهم من ينفذ يف

إىل امللكة االعتيادية ملكة  ام صناعية جمردة عن موادها، ومنهم من جيمعحىت يعلم ملية ما يفعله وتكون عنده أحك
أحاط ذا اجلزء من املنطق علما، واكتسب امللكة  صناعية حىت تكون القوانني حمققة عنده، وهو اإلنسان الذي

  أيضاً تكون فاترةوامللكة الصناعية وحدها. وحدها، وإن كانت تنجح، فال عن بصرية وامللكة االعتيادية. باملزاولة

 .اإلجناح غري نافذة

مقام من له ملكة اعتيادية، ومل تكن متيزت له صورة  أن سلفه إمنا كان مقاومهم يف اخلطابة: وقد ذكر املعلم األول
إذ كان أكثر ما تكلموا فيه هو النظر يف األمور . وال خاضوا خوضا يعتد به امللكة الصناعية، وال تكلموا فيها

 .مود اخلطابةع اخارجة عن

: وأما األعوان. يظن أنه ينتج بذاته املطلوب فالقول الذي: أما العمود. وذلك ألن اخلطابة هلا عمود، وهلا أعوان

وذلك ألنه، ملا مل يكن للغرض يف اخلطابة إصابة احلق، وال إلزام . العمود فأحوال أيضاً وأقوال خارجة عن ذلك
أو شيء مما  وليس كل ما يقنع هو قول قياسي أو متثيل،. ناسبا للغرضاإلقناع وحده، كان كل مقنع م العدل بل

تسومه إقامة الربهان، وتقنع مبا خيرب به من  فإنك قد تقنع مبا حيكم به املعروف بالصدق من غري أن. جيري جمرى ذلك
وكل من . و آفةهيئته هيئة مرعوب مذعور، إذا حدثك بأن وراءه فتنة أ تشهد سحنته وهيئته مبا خيرب به، كالذي

مبا لوال  فإما أن حياول ذلك بالشيء الذي من شأنه أن يقنعه به، وإما أن جيعله مستعدا للقناعة حياول إقناع آخر،
 .االستعداد أوشك أن ال يكون مقنعا

   
 .شهادة حال إما شهادة قول، وإما: والشهادة. إما قول تروم منه صحة قول آخر، وإما شهادة: املقنعة واألشياء

االستشهاد بقوم حيضرون ويصدقون  وشهادة القول مثل االستشهاد بقول نيب أو إمام أو حكيم أو شاعر؛ ومثل
فاألول شهادة . بشهادة احلاكم والسامعني بأن القول مقنع قول القائل مشافهة بأن األمر كان؛ أو مثل االستشهاد

 .حمضورة مأثورة، واآلخر شهادة

اليت تدرك بالعقل فمثل فضيلة القائل،  فأما احلال. تدرك بالعقل، أو حال تدرك باحلسفإما حال : واما شهادة احلال
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والقول مثل التحدي، ومثل . فإما قول، وإما غري قول: تدرك باحلس وأما احلال اليت. واشتهاره بالصدق والتمييز
من   صادقة، ولوال ذلك ملا أيدأما التحدي فكمن يأتى مبا يعجز عنه، فيعلم أن دعواه دعوى .اليمني، ومثل العهود

بالطب، وإال فليعاجل هو  السماء مبا ليس يف طباع البشر أن يوجد بقوهلم، وكمن يدعى أنه أعلم من إنسان آخر
أقاويل أيضاً مدونة مكتوبة، وهي شريعة ما، يشرعها  وأما العهود فهي. واما اليمني فحاهلا معروفة. معاجلته

 .املتعاهدان على أنفسهما

خيرب بإظالل آفة  احلال احملسوسة، غري القول، فمثل من خيرب ببشارة، وسحنة وجهه سحنة مسرور ج، أو اوأم
فمن ذلك ما تكون احلال الشاهدة تتبع  .وسحنة وجهه سحنة مذعور خائف، أو ينطق عن تقرير بالعذاب والثواب

 .اهدة طارئة من خارج مثل العقوبة أو املربةما تكون احلال الش االنفعال النفساين مثل السحنة واهليئة؛ ومن ذلك

إليه  إما املفاوض نفسه الذي تتوجه: ومن يراد إقناعه. املذكورة فتتوجه حنو من يراد إقناعه واما احليل لإلعداد
قائل، وقول، : فههنا. النظارة إما ناظر حيكم بني املتحاورين، وإما السامعون من: وغريه. املفاوضة، وأما غريه

القائل مقبول القول، أو حبيث جتعل القول أجنع، أو جبيث  إما أن تكون حبيث جتعل: فاحليلة اإلعدادية. نوسامعو
 القائل، فأن يتكلف االستشهاد حبال نفسه تكلفا، إذا مل يكن ذلك واقعا بنفسه، وذلك أن فأما. جتعل السامعني أقبل

القول فأنه حيتاج تارة إىل أن  وأما. عل مثله مقبول القوليتكلف الداللة على فضيلة نفسه، أو يتهيأ يئة وسحنة جت
إىل أن ينقل الصوت، وتارة إىل أن حيد، وتارة إىل أن ختلط  يرفع به الصوت، وتارة إىل أن خيفض به الصوت، وتارة

 .أيضاً ترتيب خاص ولكل عرض. فيه هذه األمور

تصديق القائل، أو يرد إىل هيئة مصدق، وإن مل  وأما السامع فيحتاج أن يستعطف ويستمال حىت جينح ومييل إىل
 .فيكفي منه أن يهيأ ذه احليلة يئة مذعن مصدق، وإن مل يقع له التصديق وأما املناظر. وكذلك احلاكم. يصدق

األخالق ختتلف بالناس؛ فبعضها  فإن. أحدمها ما حيدث انفعاال، والثاين منهما يوهم خلقا. التأثري يوجبه أمران وهذا
واالنفعاالت أيضاً فإا تقوم وقت ما . إىل إيثار العناد عل اإلنسان أسرع تصديقا؛ وبعضها جيعل اإلنسان أميلجي

ومن رحم، كان . فإن من انفعل خبوف، واتقى عاقبة عناد، كان أقرب إىل الشهادة .حتدث مقام األخالق يف ذلك
ميله إىل  ومن مدح وأعجب بنفسه، كان. ة احملبوبومن أحب، كان أخلق بأن مييل إىل معاون. التصديق أدىن إىل

ومن مكنت منه . أن يكذبه ومن أغضب على إنسان، كان أحرى. مادحه الذي عجبه بنفسه وتصديقه إياه أكثر
. وأكثر ما يستدرج من هذه احليل قويل. قبل ويشرح مجيع هذا من ذي. القسوة، كان أجدر أن ال يذعن للرمحة

من ذلك أقوال يراد ا تقرير هذه احليل؛ ومنها أقوال يراد ا : املذكور أقوال غري العمودفيكون إذا يف اخلطابة 
فضيلته عند السامعني  القول الذي يريد به اخلطيب تقرير: مثال األول. التصديق مبقتضى األمور املذكورة إجياب

القول الذي يروم به إثبات كون : ومثال الثاين .ليصدقوا ا، أو القول الذي يثري به سخط القاضي على خصمه
 .وإثبات كون الشهادة بينة زكية الشهادة مقنعة، وإثبات كون املعجز حجة،

 .العمود، واحليلة، والنصرة: ا التصديق ثلثة أصناف فيعود األمر إىل ان األقاويل اخلطابية اليت يراد

 .به التصديق باملطلوب نفسه والعمود هو القول الذي يراد

 .خبلق  هي قول يفاد به انفعال لشيء أو إيهامواحليلة
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 .والنصرة قول ينصر به ما له تصديق

 .العمود، وشيئاً خارجا عنه، وأن مجيع ذلك صناعي فقد اتضح لك إذا أن ههنا شيئاً هو
   

األمور فيها متعلقة ب أن السلف املتكلمني يف أصول اخلطابة مل يزيدوا على أحكام تكلموا: التعليم األول وذكر يف
االنفعالية واخللقية فقد أكثروا فيها، وكذلك ما يتعلق  فأما األقاويل. اخلارجية، ومل يفطنوا للكالم يف العمود أصال

 واالقتصاص، واخلامتة، ومجيع ما هو غري العمود مما ليس الغرض فيه نفس التصديق، بل بالترتيب من الصدر،

اخلارجيات واالشتغال  ح اخلطباء كلهم يف املدن كلها على ترذيلفلو اتفق أن يصطل. الغرض فيه استدراج السامع
األول، لكان سعى أولئك اخلطباء حينئذ قد بطل،  بالعمود، كما كان قد اصطلح عليه يف عدة مدن يف زمان املعلم

يف اخلارجيات حاجة، بل كان كأنه مما يزيف ويسقط، وكان مذهب اخلطباء  ومل يكن إىل ما دونوه من أصوهلم يف
احليلة،  مذهب ختتص به بالد من بالدهم يسوغ للخطيب استعمال كل مقنع من العمود، ومن: مذهبني ذلك العصر

والصواب هو املذهب . املقنع ومن النصرة؛ ومذهب حيظر ذلك كله وحيرمه وال يسوغ أن يشتغل بشيء عدا القول
 .نا لبيبا، وحسن التأيت أديباعد فط ومن لطف للمتصرف يف ذلك كله، واقتىن امللكة فيه،. األول

  فصل

  الفصل الثالث

 يف األغراض اليت ختتص باخلطيب وكيفيتها

فإنه حيتاج إىل أن يثبت كون شيء موجودا أو غري موجود، يف احلاضر أو  وكل خطيب يتكلم يف األمور اجلزئية،
لزمه أن يثبته،  لة أو رذيلة، فرمباوأما كون ذلك الشيء عدال أو جورا، نافعا أو ضارا، فضي. املستقبل املاضي أو

 .ورمبا مل يلزمه

اإلحسان : تنسب إىل شارع، بل تنسبها العامة إىل العقل، فمثل قوهلم  إما املشتركة اليت ال-فإنه إن كانت الشريعة 
- وشكر املنعم فرض؛ وإما اخلاصة لقوم وأمة؛ وإما ما هو أخص من ذلك كمعاقدة ومعاهدة إىل اآلباء واجب،  قد 

وكذلك إن كان اخلطباء واألئمة  .ينت أنه عدل أو جور، فقد كفى املثبت لوجود األمر إثباته كونه عدال أو جورا
فيه، فرمبا كان األمر فيه موكوال إىل نظر اإلمام  وإما إن كان ال حكم. قد قضوا بذلك تفريعا على األصول
ناعا يف أمره؛ ورمبا مل يكن، بل كان عليهما أن يتشاجرا يتشاجرا فيه، ويتوليا إق والقاضي، ومل يكن إىل اخلصمني أن

يف هذا الزمان، وكان  وكان هذا القسم مما قل وجوده ويعسر اتفاقه. ذلك، فأيهما أقنع اإلمام والقاضي قضى له يف
 .ليس بعدل إىل رأي احلاكم املستمر يف األقاليم كلها هو تفويض احلكم يف أن األمر عدل، أو

وكل فرقة ختتص باستبصار يف . ومنه ما يعرفه خواص منهم لضار فمن ذلك ما يعرفه اجلمهور كلهم،وأما النافع وا
 ظاهر التأدي إىل - مما يثبت اخلطيب وجوده -فما كان . يكون احلال فيه خفيا ومنه ما. ضرب من النفع والضر

أن يثبت كونه أو   اخلطيب إال إىلوالضر، وكان ذلك الضرب من النفع والضر مشتهرا عند اجلمهور، مل حيتج النفع



 795                    ابن سينا- املنطق

وما كان خفي التأدية، خفي النفع . التأدية فقط وما كان خفي التأدية، جلى النفع أو املضرة، لزمه تصحيح. ال كونه
ففي مثل هذه املواضع حيتاج فيه إىل أن يبني أن أمرا يكون أو ال . ضارا والضر، لزمه إيضاح حال كونه نافعا أو

إىل إثبات  فس ذلك األمر مؤديا إىل الغاية املطلوبة، أو إىل ضدها، بال توسط شيء آخر، مل حيتجن فإن كان. يكون
وإن كان مؤديا بتوسط، مل يكن . أو ضارا تأديته إىل النافع أو الضار، بل رمبا احتيج إىل إثبات كونه يف نفسه نافعا

ويكون إىل احلاكم أن حيكم بأن . ون ذلك إىل اخلطيبويك. مل يكن بينا بد من إثبات تأديته إىل النافع أو الضار، إن
ذلك  اللهم إال أن يكون. وال يكون إىل احلاكم أن حيكم يف ذلك بشيء هو عنده. من قول خصمه قوله أشد إقناعا

قضى احلاكم أنه جيريه أو ال  فحينئذ إذا أثبت اخلطيب كون أمر أو ال كونه،. أحكاما أخروية، ليست أمورا دنيوية
 .ومعناه أنه نافع يف اآلخرة أو غري نافع. هجيري

املشتركة، واملشهور  فمنها ما يكون إجيابه للمدح والذم قائما يف الشريعة: األمور اليت ميدح ا أو يذم وأما
 .اخلاصة كما يكون الصيام فضيلة، واحلج فضيلة املستفيض كما يكون دفع الشر عن املظلوم فضيلة؛ أو بالشريعة

 .غري بني، فيحتاج أن يثبت كون األمر حممودا، أو مذموما ن استحقاقه للمدح والذمومنه ما يكو
   

فإذا . املغىن عنه لك املوضع املفتقر إىل أن يتعدى فيه نفس إثبات الشيء أو نفيه إىل كالم آخر، واملوضع فقد متيز
يحها أحيانا، إذا مل تكن الشريعة إىل تصح كان كذلك، فكيف تغىن األمور اخلارجية يف إثبات أحكام كلية، حيتاج

. جور، أو نافع، أو ضار، أو حسن، أو قبيح، أو عظيم، أو صغري حددا، مثل أن كل ما كان كذا فهو عدل، أو

األمور  فإن األمور اخلارجية تنفع يف أن يقنع يف. حتتها األمر املثبت وجوده أو ال وجوده حىت إذا صححت، أدخل
باحليل املوصوفة، وتكاد تكون االنفعاالت  لكلية فال ينتفع يف إثباا بأن يستدرج السامعونوأما األحكام ا. اجلزئية

وإن . فإن املخوف، واملرجو، واحملبوب، واملمقوت إمنا يكون شخصا بعينه .النفسانية كلها إمنا تتناول شخصا بعينه
األحكام  على أن األوىل أن تكون. جزئيمعىن كليا لنفسه، فإن الواقع منه يف عرض االستدراج أمر  كان قد خياف

وإمنا تكون التفريعات اجلزئية  .الكلية مفروغا عن التشاجر فيها، وأن يكون الشارع واألئمة فرغوا من حتديدها
على العدل، واجلور، واملصلحة، واملفسدة مما ال يفي به كل  فإن القضاء. دون املتنازعني. مفوضة إىل احلكام أنفسهم

. العمر القرحية الوافية به تقتدر على الفتوى اجلامع للمصلحة إال عن رؤية ينفق عليها مدة من حية، والبنية وكل قر

الزمان الذي يف مثله يفصل  فكيف يصلح هلذا القضاء كل من يصلح للحكومات اجلزئية؟ ولو صلح لذلك، لكان
ن ذلك إىل احلكام، فكيف إىل من يليهم من وإذا مل يك .األمر بني املتشاجرين، يضيق عن إنشاء الرأي السديد فيه

عمال الكليات يف -وأما اس. والبد من شارع من عند اهللا. إىل وضع الشارع العوام؟ فالقوانني الكلية موكولة
سالفا، أو حاضرا، أو  فيقوم به احلكام، حىت يكون غاية نظرهم إمنا هو يف كون األمر اجلزئي، وغري كونه، اجلزئيات

احلكام القاصرين عن رتبة الشارعني يقصرون عن  فكما أن. يكون احلكم الكلي متقبال من الشارعو. من ذي قبل
 .هلم إىل احلكم يف جزئي جزئي بعينه مما ال يتناهى وضع الشريعة، كذلك الشارعون ال سبيل

 احلكم الكلي،: ثاينوال. وال كونه، وهو الذي تنفق فيه احليل االستدراجية يف تصحيحه كون األمر: فهذه ثلثة أشياء

االستدراجية يف تصحيحه  وهو شيء مفروغ عنه، ليس مما يستأنف إثباته؛ وإن كان مستأنفا إثباته، فليس للحيل
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وهذا أيضاً فليس تنفع فيه احليلة . كذا النتيجة اجلزئية يف أن هذا الكائن كذا أو ليس: والثالث. مدخل
 .احليل فيه، فإن عموده غري هذه احليل والوجه األول، العرض لنفوق هذه. االستدراجية

اخلطابة على تعليم هذه األمور قد اقتصر من األمر على صفحته  فقد ظهر من هذا أن املقتصر بتقنينه لقوانني
 كنهه، وال أدرك حقيقته، بل أكثر جدوى ما صنعه تعريف حيلة يتمكن ا من تصيري السامع اخلارجة، ومل يستبطن

إمنا يتوقع من جهة  ونفس هذا التصديق. ول احلجة واإلذعان للتصديق الذي يكتسبه صناعةعلى هيئة موافقة لقب
املعتمد هو الضمري، فباحلري أن ال خيتلف حكم  وإذا كان. وقد عرفت أن الضمري ما هو. العمود كالضمري ال غري

املشاجرة املبنية على املنازعة يف وهو التبيني، على سبيل تصح يف املشورة، و صناعة اخلطابة فيما يراد به التفسري،
أن ينتفع ا يف  وأما احليل االستدراجية فعسى. إذ العمدة يف مجيع ذلك واحد، وهو الضمري. واالعتذار الشكاية

مشاجرة سوقية منبعثة عن معاملة يف أخذ،  وليس أيضاً ينتفع به يف كل مشاجرة، بل يف. املشاجرة، دون التفسري
يف األمور السياسية اليت تقع بني أهل مدينة ومدينة، وتقع بني متوليني  وأما املشاجرات. جمراهاوإعطاء، أو ما جيري 

 .فإا عالية عن خلطها ذه احليل اخلارجة؛ وإمنا جمراها جمرى التفسري لسياسة مدينة،
   

ولكانت املشاجرة يف  .رىاخلطابة مبنية على هذه احليل اخلارجية، لكان التفسري لصناعة، واملشاجرة ألخ فلو كانت
بل . اخلطابة قوة تتكلف اإلقناع املمكن يف مجيعها ومل تكن. األمور العظام لصناعة، واملشاجرة السوقية لصناعة

وهذه احليل بعضها معدات، وبعضها تزايني وتزاويق حيسن به الضمري، ويفخم به  .اخلطابة إمنا هي خطابة بالضمري
الصناعة، ويغفل  مل هذه اخلارجيات فيما أراد فيه التفسري، أو جيعلها قانونوما أحسن من يستع. الدليل شأن

كما يتفق أن يقدم إنسان على فعلة هي زلة،  والتفسري قد يشارك املشاجرة يف املوضوع،. العمدة اليت عليها العمل
ون تلك العلة عدال أو جورا واحلاكم قد حيكم بك. مبا ينبغي أن يفعل به فإن املفسر قد يشري يف ذلك. وبإزائها جزاء

 وهذا للحاكم من حيث هو حاكم بني. مبا توجبه السنة اليت ينصرها أو الرأي الذي يعتقده من تلقاء نفسه

حاكم بني املتشاورين،  وأما احلكم على ما ينبغي أن يفعل يف جمازاته فليس للحاكم ذلك من حيث هو. املتشاجرين
. ويكون ذلك الذي حيكم به رأيا توىل اخلطيب إثباته حد الرأيني على اآلخر،وعليه أن حيكم بتفضيل أ. بل للحاكم

احلكومة بسبب أنه عمل من هو أخس، فإن اخلصم يف جملس القضاء أخس  فإن هذا التفسري، وإن كان أخس من
 كبريأنه نتيجة رأي إنسان دون الشارع، وذلك نتيجة رأي الشارع، والشارع هو اإلنسان ال من القاضي، وبسبب

فإنه، أعين التفسري،  الذي ال يدانيه إنسان، وبسبب أنه يف الفرع وهو اجلزاء، ليس يف األصل هو االستحقاق،
. وليس هلم مدخل يف حكومة أو وضع شريعة إذ لكل واحد منهم مدخل يف مشورة،. أوضح للجمهور وأشيع وأعم

م، مل يلبث أن ينكشف للناس عدله يف القضاء، أو املتشاورين، إذا حك وهلذا السبب ما يعرض أن يكون احلاكم بني
 .حكمه حكما يف أمور أهلية غري وحشية، ويف أسباب معلومة غري جمهولة ميله، إذا كان

ولذلك . رسم السنة التشاجر فإمنا حيكم مبا عنده ويراه ومبا جيهله جل اجلمهور، ألن معوله يف ذلك هو على واما يف
. عنه يف الوحشيات الغريبة، ال يف املألوفة املعلومة  يلزم الرافع إليه ظالمته أن يتحرزولذلك ما. ما ينكتم ميله فيه

 اخلصمني ميال وتربعا ورفض مر احلكم، وخصوصا فيما يكون إليه أن يقيس ويرى فإن شاء سلم األحقاق ألحد
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 .أيه

ياه، عاملني بتمكنهم يف األحكام إ والشارعون معنيون دائما بتحرمي جماوزة ما يف كتام على احلكام، وحتذيرهم
املشاورية، فقلما يفترض فيها قوانني من عند أصحاب الشرائع، إال يف  وأما يف األحكام. التشاجرية مما مييلون إليه

ما يصرف  ولذلك. فيكون جلمهور الناس بأحكامه بصرية. وجهادية، ويكلون أمر ما خاله اىل الناس أمور عنادية
مرتبة االستقصاء والتصدير  يكون مع األصوب من الرأيني لئال يفسد رأيه وال يسقط عناحلاكم وكده اىل أن 

حيث يفسر، وال تقل يف استدراج احلاكم حيث  وهلذا ما تقل منفعة احلارجيات فياستدراج احلاكم. للحكومة
 .يتشاجر

عية األهلية، وهو ما يوقع اخلارجيات، واستوجبت صرف الشغل اىل اآللة الصنا وكأنك اآلن قد استبنت قلة غناء
 .حيث هو موقع للتصديق بالقياس احملذوف كرباه، وهو الذي يسمى تفكريا وضمريا التصديق من

اجلديل هو الذي  وذلك ألن. عرف الفكري أنه جزء من قياس، ذلك القياس لو مت لكان مظنونا به أنه جديل وقد
وملا كان النظر يف القياس . بادي الظن مودات حبسبيكون من حممودات حقيقية، واخلطايب هو الذي يكون من حم

إذ كان النظر يف احلق . املنطق، فالنظر يف الشبيه به لصناعة املنطق اجلديل الذي يسمى مرارا كثرية منطقيا لصناعة
 كما أن .فالنظر يف احملمودات حقا واحملمودات ظنا ويف استعماهلا لصناعة واحدة. لصناعة واحدة وما يشبه احلق

إذ كانت . اجلديل لصناعة واحدة النظر يف الصادق واحلق الذي منه ينبعث الربهان، ويف احملمود الذي منه ينبعث
إذ كانت احملمودات تشبه احلق، وغرائز . اجلديل شبيها به الصناعة املنطقية باالستحقاق األول هو الربهان، وكان

 .منهم من يوفق له، ومنهم من يقع إىل الشبيه بهلكن السبيل إليه صعب، ف الناس مشغوفة بالتماس احلق،

  فصل

  الفصل الرابع

 يف مشاركات اخلطابة لصنائع أخر

  وخمالفتها هلا

   
وأعم على  اخلطابة عظيمة النفع جدا، وذلك ألن األحكام الصادقة فيما هو عدل وحسن أفضل نفعا إن صناعة

. حموج إىل التعامل والتجاور والتشارك. ى بالتشاركوذلك ألن نوع اإلنسان مستبق. الناس جدوى من أضدادها

وهذه . العملية، ا ينتظم مشل املصلحة، وبأضدادها يتشتت والتعامل والتجاور حموجان إىل أحكام صادقة يف األمور
 .مقررة يف النفوس ممكنة من العقائد األحكام حتتاج أن تكون

فإحدى فضائل . على العقد احلق، وبينا أن اخلطابة هي املتكفلة بهاجلمهور  وقد بينا أن الربهان قليل اجلدوى يف محل
يوجبها التعقل  وأيضاً فإن يف األمور اجلزئية أحكاما. غناؤها يف تقرير هذه األغراض يف األنفس هذه الصناعة
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ان أيضاً يف كما أن الربه. الروية والنظر وليس التعقل الصحيح مبنيا على املخاطبة واحملاورة، بل قانونه. الصحيح
مث املصحح بالربهان من األمور الكلية النظرية، إذا أريد تقريره . احملاورة األمور الكلية النظرية مبين على احلق دون

أريد أن يقرر  كذلك املدرك بالتعقل، إذا. يسفل عن رتبة الربهان، كان اجلدل أعون شيء على تقريره يف نفس من
يكن املدير من الناس مستحقا ألن  وإذا مل. كانت اخلطابة أعون شيء عليهيف نفس من يضعف عن التعقل بنفسه، 

يعتقد، أو بالبيان العقلي فيما ينبغي أن يعمل، فإذا كان لنا قوة  خياطب بالصحيح من البيان العلمي فيما ينبغي أن
يف   وعلى ما بيناهإقناع املخاطب مبا يقنعه ويظنه ويقبله ويستحسنه ويناسب قدره ويشاكله، خطابية متكنا من

 .صناعة اجلدل

صناعة اجلدل كانت صناعة يقاس ا على  وصناعة اخلطابة من الصنائع اليت نقنع ا يف املتضادين، كما أن
يف وقت واحد أن هذا الشيء بعينه كان وأنه بعينه مل يكن؛ وال  وليس على أن تكون اخلطابة نقنع ا. املتضادين

لنا أن نثبت  رام به القياس على املتقابلني معا يف ومان بعينه إال يف الرياضة، بل على أنأيضاً ي على أن يكون اجلدل
. من طريق القوة ومذهب الصناعة يف أمر أنه كان وأنه عدل وأنه صواب وأنه ممدوح، ولنا أن نثبت أضداد ذلك

احد ويف وقت واحد بعينه كما كنا ننتفع مجيعا يف اخلطابة يف أمر و وأما من طريق االستعمال فإنا ال ننتفع باستعماهلا
ينفع  بل قد. إذ الغرض يف اخلطابة إيقاع التصديق، وال كذلك يف االرتياض اجلديل. اجلديل بذلك يف االرتياض

املتقابلة يف أفكارنا معا  باستعمال اإلقناع يف الطرفني من وجه آخر شبيه باالرتياض، وذلك بأن حنضر احلجج
يلتمس إيقاعه، ويكون حل احلجج املناسبة للطرف اآلخر  ما ينفعنا ويف طريق التصديق الذيمتفكرين فيتصرح لنا 

. حتمل وجه حله من أن يطرأ عليك ومل تستعد له حاضرا ذهنك، كن أقدر على فإن الشك، إذا كان. علينا أهون

الصنائع الربهانية فنقيس فيها  أما. الصنائع املنتفع ا صناعة نقيس فيها على املتقابلني غري اجلدل واخلطابة وليس من
اإلقناع، بل حنو التغليط، وال هي من الصنائع اليت يستعملها  وأما السوفسطائية فليست معدة حنو. على طرف واحد

 لكن اخلطابة،. الصناعة الشعرية فهي ألجل التخييل، ال ألجل التصديق، وال يف طرف واحد وأما. الناس للمنافع

وتبتدئ من املقدمات اليت هي  فة، فاخلطابة اجلزئية الفاضلة هي اليت تنحو حنو الطرف األفضل،وإن كانت ذه الص
التصرف يف اإلقناع تارة يف طريف، وتارة يف الطرف  فهذا أيضاً من فضائل اخلطابة، أعين اقتدارها على. ففضل
الم، وحكم قواه سوى الفضيلة اإلنسان، فإا معدة للتصرف يف اإللذاذ واإلي وحكم ذلك حكم أعضاء. اآلخر

الفضيلة، كالصحة  وأما ما سوى. وأما الفضيلة فللخري فقط. فإن قواه معدة للخري والشر مجيعا. وحدها اخللقية
واحلاجة إىل اخلري ماسة، وإىل . يف الشر واليسار والبسالة، فقد يصلح أن يستعمل يف اخلري، ويصلح أن يستعمل

واملرء ينصر بدنه . باحلديد، وليتخلص به من العدو تسليطا للشر عليه ، فلح احلديدالشر قد متس، ليدفع الشر ا
اللسان  مشارك فيه لسائر احليوان، فما أحسن به أن يكون قديرا على نصرة نفسه مبا خيصه، وهو ونفسه مبا هو

ال فعله بعدوه وهو فيحسن فع والبيان، فيعدل به وجيور، وحيسن ويسيء، ويتمكن به من التصرف يف املتقابالت
 .أن يدل على قبح القبيح وجور اجلائر قبيح، ويعدل فعال دفع به الشر عن نفسه وهو جور، فضال عن

   
الصواب  الطبيب ليس عليه أن يشفي كل مريض من كل مرض، بل أن يبلغ املمكن اإلنساين على طريق وكما أن
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واستعصاء املوضوع على مغريه إىل  وبة املرض يف نفسهيف مثل العارض احملدود، حىت إن أخفق، كان السبب فيه صع
فإن كان األمر مما . واحليل ما ميكن إيراده يف كل باب كذلك اخلطيب عليه أن يتكلف من إيراد العمد. الصالح

 وكما أن يف اجلدل املطلق قياسا جدليا باحلقيقة. ذلك مما يعود على اخلطيب بتعجيز يعسر تقريره يف النفوس، فليس

اخلطابة، وما هو مشبه  ياسا جدليا حبسب التشبيه، كذلك يف اخلطابة ما هو بنفسه من املظنونات املستعملة يفوق
متشاركة هلا باالسم، أو يف هيئة اللفظ، أو يف معىن من  باملقنع بأنه ليس هو من األمور اليت تظن بأنفسها، بل أشياء

 ا احلكم يف التشبيه، حىت يوهم يف قضية أا قضية أخرى، وتلكسوفسطيقا كيفية إجيا املعاين اليت بينا يف كتاب

 .حكمها فيتوهم يف املشبه ا أا هي بعينها، أو على. تكون صادقة أو مشهورة

احلقيقي إذا قرر معانيها يف الذهن، مال إىل  أن مقدمات املقنع: والفرق بني املقنع واحلقيقي وبني الذي يرى مقنعا
ولو . وأما اليت ترى مقنعة، فهي اليت إمنا وقع ا التصديق على أا غريها .ي الرأي ظن السامعالتصديق ا يف باد

فهذا هو . جهتها للذهن معناها وخيلص أمام الفكر مفهومها الذي هلا يف نفسها، لكان الظن ال جينب إىل حيصل
 .بية ألقوام حمدثنيخطا الفرق بني املقنع احلقيقي وغري احلقيقي، ال وجوه أخرى قيلت يف كتب

ومل يكن الغرض فيه كشف احلق وال اإللزام على قانون  لكنه ملا كان الغرض يف اخلطابة اإلقناع مبا يظن حممودا،
املقنعات بالشبيه داخلة يف الصناعة، فتكون بعض هذه الصناعة صادرة عن بصرية  احملمود احلق، مل يستنكر أن تكون

ويكون . والتلبيس ضها ال عن تلك اجلهة؛ بل عن غلط أو قصد ومشيئة للشرمبثلها يكتسب القوة، وبع ومعرفة
واإلبطال بفعل أفعاهلا مطابقة لتلك القوة فقط،  وأما اجلدل احلق، فإمنا هو جدل لقوة على اإلثبات. كالمها خطابة

سفسطة ومشاغبة الكاذب، وهو السوفسطائية أو املشاغبية، فليس يكون  وأما اجلدل. وليكون إثبات وإبطال فقط
 فإن هذا قد يستعمل يف. قوة وملكة وحىت يكون الغرض فيها إظهار قدرة على التلبيس فقط ألجل مطابقة الفعل

يريد به أن يظهر أن املثبت أو  اجلدل ويف االمتحان ويف قياس العناد وال يكون مغالطة، ولكنه إمنا يكون مغالطة إذا
القدرة على التلبيس فقط، بل ألن يروج التلبيس قصدا ومشيئة   ألن يظهراملبطل هو احلق نفسه وبقصد التلبيس، ال

 إمنا هو جدل لتلك القوة، والسوفسطائية إمنا هي سوفسطائية لتلك املشيئة الرديئة، من فاجلدل. وإرادة للتضليل

 .حيث هي مشيئة دريئة، ال للقوة

وأما املشيئة، فألنه يقصد ا أيضاً . دار على اإلثبات والنفيفألا اقت أما القوة،. وأما اخلطابة ففيها قوة ومشيئة معا
صناعة أخرى، بل  وال تصري اخلطابة بأن يقتصر منها على إظهار القدرة فقط. يثبت أو يبطل باإلقناع ترويج ما

 اخلطابة أن لكن العمدة يف أمر. تكون غري خطابة تكون خطابة؛ وال أيضاً إذا شيء ا اإلقناع ولو باملقنعات املشبهة
 .التعليم الربهاين، إمنا هو تعليم بقوة ومشيئة وكذلك أيضاً. تكل القوة باملشيئة

فيقال مشيئة ملشيئة إيقاع التصديق، فتكون اخلطابة : املوضع على وجهني عاما واملشيئة قد تستعمل يف مثل هذا
احملمول واحداً،   أو شبه واحد، فيظنأن يكون مع القوة مشيئة، أو تكمل بأن يكون موضوعهما واحداً، معدة حنو

 وهو الذي - واحداً واملوضوعان خمتلفني  وهو القسم الذي من جهة أخذ احملموالت الكثرية؛ أو أن يكون احملمول
خمتلفا، وهو إما لإلضافة، أو اجلهة، أو املكان، أو سائر شروط   أو تكون النسبة والشرط-من جهة إيهام العكس 

 .من جهة القضايا  ماالنقيض؛ فهذه أقسام
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وضع ما وضع فيه، ليس يلزم عنه قول آخر  وأما الذي من جهة القياس، فهو أن يكون القول املأخوذ قياسا بعد
وهذا إما أن يكون ال يلزم عنه شيء، فال . على املطلوب احملدود غريه، فإن القياس يف هذه املواضع ليس قياسا

  يكون القول الالزم آخر غري املوضوعات، وهذا هو املصادرة علىوهو قسم؛ وإما أن ال يكون تأليفه قياسا،

 .علة املطلوب األول؛ وإما أن يكون غريه ولكن ليس املطلوب، وهو وضع ما ليس بعلة

 .وجها فقد ظهر أن مجيع أنواع التضليل الواقع من جهة اللفظ واملعىن ثالثة عشر

  الفصل الرابع

    فصل" د"

 غالطيةيف رد مجيع الوجوه امل

  إىل أصل واحد وأسباا إىل سبب واحد

اللفظية واملعنوية إىل أصل واحد، وهو اجلهل بالقياس والتبكيت، فإن حد  وقد ميكن أن ترد مجيع هذه الوجوه
يلزم عنه  وللتبكيت ختصيص أن نتيجته مقابل وضع ما، فإنه ملا كان القياس هو الذي. على التبكيت القياس مقول

مل يكن شيء مما وقع فيه شيء من  يقة، ال الذي يظن أنه يلزم عنه قول آخر، وكان التبكيت قياسا،قول آخر باحلق
 .القياس، مل تصادف هلذه التضليالت حقيقة وكذلك إذا اعتربت سائر أجزاء حد. التضليالت قياسا

ويدخل .  أو بينها وبني النتيجةفيه غري وغري، فلم يكن اشتراك بني املقدمات، أما االسم املشترك فإذا وقع كان املعىن
يدل على  حال االشتراك يف التركيب، واالشتراك يف الشكل، ومجيع ما يتعلق باللفظ، فإن مجيع ذلك يف هذا

التثنية أو كذبت، فإذا اختلف املفهوم يف  إختالف يف املفهوم ال حمالة، وتثنية وتضعيف فيها ال حمالة، سواء صدقت
تفرق بني " واحد من األمور املفردة. بل حبسب تأليف اللفظ سب تأليف املعىن،شيء من ذلك مل يكن قياس حب

جنس  إذ اخلطابة ال تنسب إىل. املعلمة كاهلندسة، وبني الصنائع املقنعة يف اجلزئيات كالطب الريطورية وبني الصنائع
 .معني

ل هي بذاا أو بالعرض؟ فإن كان فه هل الطب ملكة على اإلقناع املمكن؟ وإن كانت ملكة،: ولكن لقائل أن يقول
اخلطيب يف ذلك األمر بعينه، إذ له أن يقنع يف كل أمر، كان إقناع  بذاا، فهل إذا أقنع الطبيب يف أمر ما، وأقنع

شيئاً من  وإقناع اخلطيب من حنو آخر؟ وهل اخلطيب إذا تكلف ذلك اإلقناع بعينه كان قد يتعاطى الطبيب من حنو
إن الطب ليس له : فنقول أوال ل حيتاج إىل فصل بني اخلطيب وبني ما جيري جمرى الطبيب؟ه: الطب؟ وباجلملة

فإن كان الطبيب مقتدرا . ملكة علمية على تدبري األبدان لتصح ملكة على اإلقناع البتة، وال على التعليم أيضاً، بل
البتة، فهو  مل يكن له يف سبيل التعليم هدايةيكن له باإلقناع بصرية البتة، وكان عاملا بعلمه، و على هذا التدبري، ومل

تعليمه ليس إقناعا، ألنه إما أن يعلم  مث إن اقتدر على التعليم، فذلك له من حيث هو معلم، ويكون. طبيب وعامل



 801                    ابن سينا- املنطق

. فساد تركيب؛ فإن علمها تعليم مثلها، مل يكن مقنعا، بل حمققا كل مرض إما سوء مزاج أو: أمورا واجبة كقوهلم

 شارف التحقيق، كان حينئذ مستعمال لفعل اخلطابة، ال معلما، وكان من تلك اجلهة خطيبا  ومل حيقق والوإن أقنع

هي ممكنة بأكثريتها، أو  وإما أن يعلم أمورا ممكنة أكثرية جدا، أو دون ذلك؛ فإن علمها من حيث. يف ذلك الشيء
ل إما أن يصحح إمكاا وقرا من الكون، خي غري ذلك على ما سلف منا شيء من القول فيه يف فنون سلفت، مل

وإما أن يصحح وجودها . إفادة اعتقاد يقني أو مقارب لليقني، كان خطيبا فيكون معلما؛ أو يقنع يف ذلك من غري
اجلزم  وإن حاول إيقاع التصديق. فإن حاول اإلقناع يف الوجود، كان مستعمال فعل خطيب. حمالة وأا توجد ال

فاعل فعل اخلطيب، إال أنه ليس  فإذا اإلقناع للطبيب بالعرض، ومن حيث هو. يه، كان مغالطيااملقارب لليقني ف
 .شيء بذلك خطيبا، ألنه ليس له ملكة على أن يقنع يف كل

فنحن وإن سلمنا أن الطبيب قد . معينة وإمنا يصري اخلطيب خطيبا ذه امللكة، ال بأفعاهلا اليت تصدر عنها يف أشياء
للخطيب يف الصناعة، ألنه ليس اخلطيب خطيبا ألجل أفعال  يصري بذلك خطيبا وال يصري مشاركايقنع، فليس 

والطب، وإن ساحمنا . صفتها الصفة املذكورة، أعين ملكة على اإلقناع يف كل شيء تصدر عنه خطابية، بل للملكة
الطب ليس ملكة  على أن. يءأمره، وملنا أنه ملكة مثال على اإلقناع، فليست ملكة على اإلقناع يف كل ش يف

 .اإلقناع

حيوان غري اإلنسان، كذلك جمرى املوضوع واحملمول،  إنه كما أن الطبيب قد يقتدر على استعمال عالج يف: ونقول
األصغر، أو األوسط، أو األكرب، ليس واحداً، مل تكن املقدمة واحدة حمصلة فيها  وهذا خالف ذلك، فإذا كان احلد

القياس ليس على  وع واحد؛ وإذا مل تكن املقدمة حمصلة مل يكن القياس حمققا، بل كانواحد على موض حممول
القياس والتبكيت ليس على حد القياس  وهو أن يكون: فبني أن مجيع هذه ترتقي إىل مبدأ واحد. صورته وعلى حده

 .والتبكيت
   

والفرق بني  بني الشيء وغريه،العجز عن الفرق : املقدم يف ذلك، ويف كل ضاللة، سبب واحد وهو والسبب
وهذا النمط من . الشيء وهو هو النقيض وغري النقيض؛ فإن اجلهل بأن غري النقيض نقيض، كاجلهل بالفرق بني

اللفظ؛ فإن مجيع هذه الوجوه اللفظية تشترك يف أن ما  اجلهل قد يوجد، أوال خيص أنواع الغلط الواقع من طريق
ال يؤخذ حمققا فيه، بل يكون النقيض غري نقيض يف احلقيقة، بل يف الظن فقط،  خيص التبكيت من أنه على النقيض

 .ويكون غري نقيضه ينتج خمالفا لوضع القائل، وإما يف املقامات املأخوذة فيها شيء على أنه نقيض باطل، إما فيما

 األشياء اخلفية قسمة املعاين، وخصوصا يف وأما الذي باشتراك االسم فسببه العجز عن مالحظة املعىن، وعن
. ما هو عما ليس هو هو، واهلو هو وما ليس بنقيض عن النقيض الواحد واملوجود، حىت يتميز: االشتراك، مثل

والقسمة أيضاً مثل هذا، وهو العجز عن تفصيل الغري عن اهلوهو إذا اختلط، فال يعلم  والسبب الذي يف التركيب
يشبهه يف الكتابة خمالفة   حىت ال يراعى اخلالف بني الشيء وبني ماحكم املفصل غري حكم اموع يف التعجيم، أن

الذهن يف مجيع ذلك يعرض له قصور عن مالحظة  وكذلك يف شكل اللفظ، فإن. ما يف مد أو قصر أو غري ذلك
فظ املشارك يف اللفظ مشارك يف املعىن، وتارة يظن أن املفارق يف الل املعىن حبسب اختالف اللفظ، فتارة يظن أن
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 كأن حكمه هو حكم الشيء على الشيء حكمه حكم الشيء، وأن اللفظ أو حال اللفظ الذي موافق يف املعىن،

ومن قدر . النقيض يف املعىن يشارك فيه النقيض غري النقيض هو يف معىن النقيض، كأن النقيض يف اللفظ وحاله هو
، "موجود وواحد: "على املعىن، حىت إنه إذا قالفيه  على امليز بادر فالحظ الشيء نفسه، وصارمساعه للفظ إشارة

على صدقه، ألن السمت فضيلة ما غري فضيلة . واألخص به كاجلوهر الشخصي متيز له مثال ما هو األوىل بذلك
 حسن مسته ودل على فضيلته، دل ذلك على اصابة رأيه يف األمور الفائبة اخلفية كاألمور وليس إذا. العلم

أنه مل يفعل اجلور، أو فعل فعل  فإذا حسن مسته، ظن به. ىل أن يكون نافعا يف األمور املشاجريةاملستقبلة، بل هذا أو
 .اجلور ال على حنو ما يفعل اجلور

معرفة ما باخلالئق  فاخلطيب إذا حيوج إىل. السامعني فيكون كما علمت باألقاويل اخللقية واالنفعالية وأما استدراج
ليستعملها، وتارة لينقض استعمال خصمه هلا بأن  يكون له أن يتصرف ا وفيها، تارةوبالفضائل وباالنفعاالت، حىت 

فلهذا السبب، وملا . التصديق الذي يكاد أن يوقعه ليس ألحقاقه، بل ألحتياله يصرح أنه حيتال ألمثاهلا عليه، وأما
 .والسياسات عن األخالقعرفانه، ما تتناسب صناعة اخلطابة واجلدل والصناعة املدنية اليت تبحث  سلف لك

فيكون كأن . املعرفة باألخالق واالنفعاالت وأما الصناعة اخللقية، فمن حيث. أما صناعة اجلدل، فمن حيث ذكرنا
ألنه ال تتركب صناعة من أجزاء صناعة أخرى، كما علمت يف  اخلطابة مركبة منها، وليست كذلك باحلقيقة،

 كة بينها وبني األمرين إال يف املوضوعات، وأما التصرف يف املوضوع فالوليست املشار تعليمنا صناعة الربهان، بل

وأما . يروم تقريرا باملخاطبة وأما اجلدل فإنه، وإن مل يشاركها، فقد يشاها، ألنه. تشارك فيه تينكة الصناعتني
أمرها على أن تكون فإن لك الصناعة ليس مبين . تشاه الصناعة املدنية فال تشارك اخلطابة يف حنو الصرف وال

 نعم، قد. بياا حنوا يقتصر فيه على اإلقناع، بل يتعدى فيها ذلك إىل االعتقاد اجلزم خماطبة للتقرير، و، وال حنو

 .وتشاركها يف بعض املسائل تشارك اخلطابة تلك الصناعة يف املوضوع، ألا تشارك كل صناعة يف موضوعاا،

وعوصوها وأموا وجه اإلحاطة ا؛ فبعضهم لسوء التمييز   اخلطابة قد أغفلوهاإن املتكلمني يف: قال املعلم األول
 للكرب والتيه مومها أن كالمه أرفع طبقة من أن يفهم بسهولة، وبعضهم ألسباب أخرى وقلة االستبصار، وبعضهم

 .إنسانية من احلسد وغريه

  فصل

  الفصل السادس

 يف العمود

  وهو التثبيت ويف أقسامه

   
هو قول : فالتثبيت .يقال تثبيت وتفكري وضمري واعتبار وبرهان، وبينها فروق: اآلن يف التثبيت، فنقول تكلمفلن
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الضمري هو ما كان منه قياسا، واالعتبار اخلاص  لكن. يراد به إيقاع التصديق باملطلوب نفسه، وهو يعم مجيع ذلك
جيب أن يكون القياس الربهاين من جنس األمر ومناسبا وخروج عن اهلندسة؛ بل  باهلندسة، فإنه مغالطة يف اهلندسة

املتسلم، فكيف  القياس املقبول الغري املناسب هو للجدل، وكيف ال وله وللممتحنة أن تؤلف من الكاذب له؛ إمنا
تورد فإن املغالطة يف العلوم الربهانية هي أن  من غري املناسب؟ وغري املناسب وإن كان جدليا فهو مغالطة يف الربهان؛

واملغالطة يف اجلدل هي أن . تكون كذلك، وتسمى هذه املغالطة سوفسطائية مقدمات على أا صادقة ومناسبة وال
املشاغيب  وهذا. على أا مشهورة ومتسلمة وال تكون كذلك، وتسمى هذه املغالطة ممارية ومشاغبية تورد مقدمات

اتفق أن كانت صادقة وعقد منها   وإن-ة باليت تسلمت أيضاً إذا أورد مقدماته، ليست هي اليت تسلمت بل شبيه
أنه واجب مما سلمه فيه، فهو مغالطة عليه؛ ألنه وإن كان حقا   فتروجيها على احملاور على-قياس هو باحلقيقة قياس 

 وجيب أن تفهم هذا املوضع على هذه اجلملة؛ وال تلتفت إىل ما. التسلم من املخاطب فهو حق يف نفسه، ال حبسب

 .ورده بعض متأخري الفالسفةي

املناسبة، وال من املتسلمة من ذات األمر، لست أعين  والسوفسطائيون هم الذين يأتون بالقياس، ال من األمور
 مقدمات وإن كانت حقة؛ فإا إذن مل تكن باحلق من ذات ما ينازع فيه، ال أن تكون الذاتية، بل الذي يتسلم من

اجلدىل، فإن اجلدىل إمنا ينتج أن  وأما الذي يأيت مبا تسلمه من ذات األمر فهو. لم منهشيئاً غريبا مشبها به فيما تس
واحملاورة االمتحانية كأا جزئية من اجلدلية أيضاً، ويف  .الوضع كذب عن مقدماته حبسب تسليم ايب إياها

 .علمت حكمها، كما

ولوال ضعف ايب ملا . والعدل موضوعها احلقوباجلملة فإن تلك صنائع تتكلم يف ذات الواجب؛ وكل الصنائع 
إىل غرض حمصل واجب؛ فإا وإن حاولت املناقضة  كان يتم للسوفسطائية صناعة، اليت هي صناعة ال تنتهي

وأقل عيبها أا ال تنال ذلك فال تفيد؛ وكيف ال تكون كذلك وهي . تتكلفه وتكلفتها، فإا غري حمققة ال تنال ما
العلم، مبا تورد من  ، وليست بسبب للفائدة، فقد تعسر على املستفيد االستفادة، وتشوش على العاملتفيد مع أا ال

وبذلك يروج على السامع وعلى ايب، . منها فهذه صناعة معدة حنو الظن والتخييل واحملاكاة، ومبتدئة. الشك
. أو باجتماعها إن كانت هي أسباب الغلطعشر، إما بإنفرادها بعضها،  وأشياء تولدها األسباب املذكورة الثالثة

أنه  أسباب القياس املغالطي الذي يقبله من يغفل عن الضاللة فريوج عليها جلزءي آخر على وأسباب الغلط هي
فإن استوفيت لقسمتك . كذلك وأما االستقراء فنورد فيه اجلزئيات على أن الكل هي بعينها، وإن مل يكن. مثله

وبيان ما قدمنا من هذا . ضربا آخر من االستقراء علمت قياسا، ال استقراء، أو كاناجلزئيات، صار ذلك كما 
مثل فالن وفالن، فإن عنيت أنك تنقل : أن كل إنسان يسرف يفتقر، فقلت املعىن على سبيل املثال أنك إذا حكمت

 .ثيلواحد من أشكاله من الناس أو إىل االنسان العام للمشاكلة فهو بعد مت حكم فالن إىل كل

عموم  مل تقتصر على حكم املمثالة، بل أومهت أنك بتعديدك ما عددته، عددت الكل، كأنك اكتسبت فأما إن
عددت كل انسان، أو  كل انسان فهو فالن وفالن، حىت تكون كأنك: احلكم لكثرة املعدودات، كان كأنك قلت
 واحد، أو على الكل، حبكم وجدته كل فحينئذ ال تكون حكمت على. عددت ما هو مقام كل انسان وهو الكثري

 .كالكل فيه، وهذا هو االستقراء فيما يشاكله فقط، بل حبكم يعم الكل، أو ما هو
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. اجياب حكم كلي، وعلمت أن االعتبار أنفع يف اخلطابة فقد علمت إذا أن التمثيل كيف يفارق االستقراء يف

 املثال والضمري يف أن كل واحد يفيد إقناعا، أي ويشترك. ويكثر يف الضمري ولذلك ما يقل اعتراض الشغب فيه،
لكنه ما . ناقل إليه إما مقنع يف نفسه كما يسمع، وإما مقنع يف غريه: فإن كل مقنع. مل يقنع به، مقنعا به جيعل شيئاً،

 .احملمود واملقنع يف نفسه هو. مل يكن مقنعا يف نفسه مل يقنع يف غريه
   

لكونه غري  وهذا القسم من احملمود، مع أنه غري مضبوط،. ، أو عدة بأعيامإما حبسب إنسان إنسان :واحملمود
وختتلف اآلراء حبسب . يهوى فإن كل واحد يرى ما. حمدود، فهو أيضاً غري مضبوط، لكونه خمتلفا غري ثابت

 تصلح ألن كثري من القياسات من اخلطابيات، فإا ال ومثل هذه احملمودات، وإن صلحت ألن تستعمل يف. األهواء
 .تتناهى أحواهلا فإا ال. جتعل عمدة يف الصناعة

فإن اخلطابة تشارك اجلدل يف . حاضر وإما حممود حبسب اجلمهور، أو طوائف منهم ليس من حيث هلم عدد
لكن . ليست حبسب هوى واحد، بل حبسب هوى اجلمهور فإن اخلطابة قد تستعمل احملمودات اليت. استعماهلا

وشرائطه أن تكون . على شرط املنطق، إىل أن يكون املؤلف منها قياسا بشرائطه  احملمودات احتياجااجلدل حيتاج إىل
وإذا كان قد  .حقيقية احلمل، وتكون مع ذلك صحيحة التأليف، وعلى نظم قياس، إما بالفعل وإما بالقوة املقدمات

فإن اخلطابة . كذلك حكم اخلطابة يسول. وقع فيها إضمار، وكان على سبيل إجياز، لو صرح به مل يتغري حكمه
بأن يكون الناس يروا من طريق ما بالعرض هذا سبيله؛  يكفي فيها أن تكون املقدمات فيه حممودة يف الظاهر،

الغلط من طريق الالزم؛ وأيضاً الغلط من طريق اإلطالق والتقييد غلط يف  وكذلك الذي هو كاجلزئي له وهو
تكون ثالثة بل  صادرة على املطلوب غلط يف أجزاء القياس من طريق املعىن، إذ الوكذلك الغلط يف امل األجزاء؛

 .اثنان فقط

موجود، ونظرت يف كل خطأ وصواب، فإن ذلك ال يتناهى،  وال تظن أن هذه القوانني إمنا تتم لك إذا علمت كل
وأنت تعلم أن .  على قياسهاوالقوانني اليت تنتزع من أمورها وتكون سائرها بل إمنا تتم لك إذا علمت األصول

حقيقية أو شبيهة قريبة  التبكيتات الربهانية واجلدلية غري متناهية؛ بعد أا أوىل أن تكون حمصورة، ألا اجلزئيات من
الكاذبة الغري املناسبة؟ فمعرفة أسباب التبكيت املغالطي  من احلقيقة، فكيف الكاذبة اليت ال تنحصر حتت حد؟ فكيف

 .املنطق  صناعةاملطلق هو إىل

وأما اليت يف األمور . تلك الصناعة وأما اجلزئيات من التبكيتات املغالطية يف صناعة صناعة فحلها إىل صاحب
الغلط يف واحد واحد من العلمية، بل جيب أن نعطي أعم ما  وليس ميكننا أن نعطي أسباب. املشتركة فإىل اجلديل

ديل حله، وهو الذي يرى جدليا وليس جبديل، كما أن للجديل يف يكون على اجل يكون، وكذلك جيب أن نعطي ما
املغالطي  عامة، فكذلك بإزاء ذلك له يف خطئه وغلطه أصول عامة، تلك األصول هي أصول القياس صوابه أصوال

لك أعطينا حبسب مقابلة الربهاين؛ وذ وإذا أعطينا حبسب مقابلة اجلديل فقد. الشبيه بالقياس املقبول وليس مبقبول
وأيضاً فإن نوع الغلط ووجوب التحرز يف . للمآخذ الربهانية  بوجه ما- كما علمت - ألن املآخذ اجلدلية تشتمل 

 يغلط يف احلق فريى غري احلق أنه حق، هو بعينه الذي يغلط يف املشهور واحملمود فريى األمرين واحد، إذ كان الذي
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التبكيت العام، وعلم التبكيت   العام كاجلديل، علم الغلط يفوإذا علم الغلط يف القياس. غري املشهور أنه مشهور
نتيجته، وتبكيت حبسب مقابل نتيجته، سواء كان مقابل  الذي يف الظاهر ليس باحلقيقة؛ فإن القياس قياس حبسب

قياس، فيكون إذن كل قياس، كان باحلقيقة أو حبسب الظاهر، أو كان جدليا  نتيجته بقياس آخر يقابله أو بغري
 .جدليا بالظاهر، فهو تبكيت احلقيقة أوب

واجلديل هو الذي يلزمه أن يعرف عدد األسباب . احلل وإذ قد علمنا األصول من عقد املضلالت، فقد عرفا مواضع
 .تبكيتا، حني تظن جدلية أو امتحانية، معرفة حبسب املشهور العامي للتبكيت احلقيقي اجلديل، واملضمون

 .وضعتفهم هذا امل هكذا جيب أن

 .يف أا حممودة، لكنهم إمنا يشكون يف أا صادقة ال يشكون" متت آخر املقالة األوىل واحلمد هللا رب العاملني  "

اليت، إذا تعقبت، زال محدمها، ال ألجل ظهور الكذب فقط، بل ألجل الشنعة، أو  وأما احملمودات املظنونة فهي
يستعملها من جهة أا   وإن استعمل حممودات حقيقية، فإمنافيكون اخلطاب. فقدان احلمد فقط من غري ضد ألجل

وإمنا يتصرف فيه على املعتاد يف الظاهر من غري  .فإن كل حممود حقيقي حممود يف الظاهر. أيضاً حممودة يف الظاهر
 .ومع ذلك يؤنس منه ضرب يف فن غري املعتاد. االنتفاع بالضمري أن جيعل هلا ترتيب القياس، فيزول

   
املعتادة، بل  إذا أن اجلديل يتصرف يف احملمودات على شروط املنطق، واخلطايب يتصرف فيها على الرسوم  بانفقد

قياسية يف الظن استعملها كاملوجبتني يف  يلزم الرسوم املعتادة يف مادة قياسية، ويف صورته حىت إن كانت الصورة
وم الذين ال حيتملون املخاطبات املرتبة قياسا بعد قياس إىل املوقع عند الق وذلك ألنه متوخ مبا يعمله. الشكل الثاين

نظرهم إىل  يف مدة طويلة، وال يضبطونه، وميله احلكام منه، فيتوقعون ملح الغرض من كثب وال ينفذ غرض مطلوب
يل وإن كان يعرض إما على سب. بالضرورة أمد بعيد، ويقنعون مبا يلوح وإن مل حيقق، ويقل حبثهم عن أمور وجودها

كالما يف شيء من أموره الطبيعية أو شيء من املعاين اإلهلية، وإما  وضع منهم للصناعة يف غري موضعها إذا تعاطوا
ال  إن فالنا ال جيتمع فيه حب الشهوات والفضيلة العفية، وإن فالنا: الواجبات فمثل قوهلم على سبيل استعمال

يف أمور ممكنة كاملشوريات اليت  بل أكثر نظرهم إمنا. ناء النفسيراقب اهللا مادام معتقدا الستحالة البعث وموجبا ف
فكيف يصرح فيها مبقدمات كلية إال تعريضا للشك؟ فإن املقتصر  .يكون كوا وال كوا يف املستقبل مبرتلة واحدة

  صرح باملقولفإن. بفالن، ألنه كان يشاور األمري ساعة إيعازه بالقبض عليه، رمبا أقنع إن فالنا يسعى: على قوله

ورمبا كان االزدياد  .على الكل، شعر يف الوقت بكذب املقول على الكل، فشعر بوجوب الشك يف امللتمس إثباته
 .بسبب استيحاش النفس عن التكرير يف الشرح سببا الثارة الشك ولنشاط السامع للتكذيب أو للتنفري

والضمائر . كون عن ضروريات، وعن أكثرياتبل قد ت وليس كل التفكريات والضمائر عن ممكنات بالتساوي،
. تكون من الصادقات، أي من احملمودات احلقيقية، وقد تكون من الدالئل املوجودة يف كل واحد من هاتني قد

 .وبالعكس احلقيقية نسبتها اىل احملمودات الظنية نسبة الصادقات احلقيقية من احملمودات، واحملمودات

. والعامل الزكي النفس سعيد يف اآلخرة زيد عامل زكي النفس،: يف الضروريات قولنافمثال ما يكون من احملمودات 

وإمنا يصرح ا مهملة، لئال يكون املقول على الكل، من حيث هو  وهذه املقدمة احملمودة قد حتذف وتستعمل قوا،
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 .ول ويكون تأليفه على منهاج الشكل األ-أما تأليف مثل هذا . به مقول على الكل، مصرحا

على أن يعرف  فتجعل الوالدة دليال. هذه املرأة ولدت، فهي مفضتة: الدليل بالتسمية اخلاصة قولنا ومثال ما هو من
ولذلك يكون على قوة الشكل  االفتضاض، وهو دليل صدق ال خيلو عنه، فيلزم أن يكون معه أو أخص منه،

 .األول

، وهو ال يلزم املوضوع؛ أو يكون هو يلزم املوضوع، واحملمول يلزمه فهو حكم، إما أن يكون احملمول: وأما العالمة
منهما تبني  فالعالمة األوىل. لزمه احملمول ولزم هو املوضوع، كان دليال، فانعقد الشكل األول فإنه لو. ال يلزمه

دا فقيه، إن زي: هذا الكالم أن يقال والصدق يف. الفقيه عفيف، ألن زيدا الفقيه عفيف: بالشكل الثالث، كقولنا
لكن العفة لزمت زيدا، وزيد ليس يلزم . لكون الفقيه عفيفا فيكون زيد عالمة. وزيدا عفيف، فكل فقيه عفيف

إذا  هذه منتفخة البطن، فهي: والعالمة الثانية تكون من الشكل الثاين، مثل قوهلم. زيدا الفقيه، حى يكون كل فقيه
فيكون انتفاخ البطن عالمة  خة البطن، واحلبلى منتفخة البطن،هذه منتف: والصدق يف هذا الكالم أن يقال. حبلى

ولنورد أمثلة هذه يف . موجودا لكل منتفخ البطن لكن انتفاخ البطن قد وجد يف هذه، وأما احلبل فليس. للحمل
 .األكثريات

من  كثراألكثريات فأن تكون الكربى حممودة باحلقيقة، لكن ليس صادقة يف الكل، بل يف األ أما القياس من
الدليل األكثري مثل  ويكون. زيد كاف األذى، فهو حمبوب: األشخاص، أو األكثر من االعتبارات، مثل قوهلم

وأما العالمة من الشكل الثاين . واألشبه عند قوم وهذا يسمى دليل األوىل. زيد حمموم، فهو إذا سريع النبض: قوهلم
الشجعان ال : العالمة فيها من الشكل الثالث فمثل أن يقال مثالوأما . حمموم زيد سريع النبض مثال، فهو: فأن يقال
 .ألن علي بن أيب طالب كان ال يبخل يبخلون،

 .واألكثريات فهذه مثنية وجوه من الضمائر عن الضروريات

  فصل

  الفصل السابع يف مثل ذلك

   
لكنه يكون عالمة  :أقول. ه مجيعاالكائنة عن املتساويات فهي اليت يكون فيها املعىن عالمة للشيء ولنقيض وأما

عالمة لألمرين بواسطتني، أيهما سبق اىل  ألحدمها بنفسه من غري واسطة، ويكون عالمة للنقيض بواسطة، أو يكون
. أكثرية فيه ال حبسب األمر يف نفسه فقط، بل وحبسب الظن وبادي الرأي الذهن ميل الذهن إليه، وال بد من تلويح

يف الظن، مل  وأما إذا أخذ املتساوي، من حيث هو متساو. كثرية مظنونة، مل يكن ميل نفس البتةهناك أ فإنه ما مل تكن
الطري منتضيا سيفه فهو قاتله، وقول  فالن قائم على رأس زيد القتيل: ومثال ذلك قول القائل. يوجب تصديقا

وهو أن : األول يعتمد مقدمة أكثريةف. منتضيا سيفه فليس هو بقاتله فالن قائم على رأس زيد القتيل الطري: اآلخر
هذه  ويكون قد أخذ. وهذا يصدق يف األكثر ويكذب يف األقل. القتيل بسيف مسلول هو القاتل القائم على رأس

اعتبار نفسها فقط، ولكن إما أن  وأما اآلخر فلم يأخذ املقدمة املقابلة هلا من حيث. املقدمة من حيث اعتبار نفسها
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على رأس القتيل الطري ساال سيفه، وأكد ذلك أن مثل هذا  ىل عكسها وهو أن القاتل ال يقوميكون القائل التفت ا
وأما أن يكون . وهذا كله أكثري. ينفصل عن مقام الزلة بعجلة متقيا حلول النقمة به القاتل يكون خائفا، واخلائف

للعقوبة سافكه، فتكون عالمته   دمه، املتقيفالن قائم على زيد القتيل الطري احملقون: زاد يف العالمة شيئاً، فقال قد
احملتج األول ال يقنع أو يصحبه شيء آخر، وهو أنه قد  ولو فرضت العالمة هذه، كان ضمري. غري العالمة األوىل

 فإن. لالنفالت، أو أنه مين بانسداد املخالص عليه، فحينئذ تكون العالمة أيضاً أخرى فوجيء قائما هناك غري مهمل

توقع تصديقا ما؛ ومن  بأنه قبل من غري هذه الشروط، فتكون هذه العالمة من شأا، إذا انفردت، أنقنع قانع 
إذا كانت من كل اجلهات، ونسبتها اىل األمرين  وأما. شأا، إذا أخطر بالبال معها قرينة شرط، أوقعت مقابل ذلك

ويكون يف كل شخص : اللهم يف شخصني.  نقيضهقرينة البتة يف الشيء ويف نسبة متساوية، فيبعد عندي أن يقنع بال
. املتساوي وهلذا مل يتعرض املعلم األول يف هذا املوضع للمكن. يزول معها خلوص التساوي خاص حال تستشعر

وليفارق ذلك األكثري . مضمونة فليكن هذا أيضاً قسما، ولكن على الشرط املذكور، وليكن اقناعه بأكثرية ما
 .ثرية ووضوحهااألوىل بشهرة تلك األك

 .إذا تسعة فأصناف الضمائر

وإمنا تعظم املؤونة . الكثري يف أصناف الضمائر إمنا االختالف. فأما املثاالت فقد عرفتها، وليس فيها كثري اختالف
كما يف اجلدل، فيصعب لذلك تفصيلها من حيث هي للخطابة نفسه، ويصعب  تفصيلها، فإا أيضاً خيتلف مأخذها

 خاصة بعلوم وصنائع وملكات أخرى قد حصل كثري منها، ويشبه أن يكون قد بقى منها صنائع اساتمتييزها من قي

القياسات اليت تكون على حذو  واخلطابة تشارك اجلميع يف املوضوع؛ فيحتاج أن يفصل بني. وعلوم ومل تدرك بعد
كمه وبني حكم اخلاص مبباديء منها، ويفرق بني ح اخلطابة منها، كما حيتاج أن يفصل ما يكون على حذو اجلدل

 .وال من مواضع مشتركة الصناعة الذي ليس مألوفا عند اجلمهور،
   

واجلديل مفردين  املشتركة املذكورة يف اخلطابة ويف اجلدل أكثر انتشارا باجلملة من الكالم اخلطايب واملواضع
إذ . يات والسياسيات على اعتبار غري جديلوالطبيع وكثري من هذه املواضع بأعيناها يستعمل يف اخللقيات. وجمتمعني

فتستعمل يف . واألكثر، ال ختتص مبوضوعات بأعيناها، بل تعم كل موضوع كانت هذه املواضع، مثل مواضع األقل
األمور الطبيعية،  وتستعمل أيضاً يف األقاويل املستعملة يف األمور العدلية، أي الفضائل اخللقية، ويف اجلدل واخلطابة،

وال تنسب اىل جنس واحد؛ ولكن يكون هلا من  مور السياسية وما جيري جمراها، فال ختتص بواحد منها فقط،ويف األ
حيث تستعمل يف اخلطابة حنو آخر من االعتبار، ومن حيث تستعمل  حيث تستعمل يف اجلدل حنو من االعتبار، ومن

اخلطابة   حنو آخر واستعماهلا يف-ئق ا  خمصصا ا التخصيص اللال-املذكورات بعد اجلدل  يف الصنائع الثلث
حمدود من املوضوعات خيصصه  واجلدل إمنا هو من حيث العموم، ومن حيث ال يتناهى الذهن فيها اىل شيء بعينه

علم سوى اجلدل واخلطابة، كما علمت يف  ولو حققت وفصلت ورددت اىل الواجب، كان ذلك اختالف. ا
اجلدل ويف اخلطابة، فيحتاج أن يعرف هلا كل هذه الفصول، وأن  استعماهلا يفمث خيتلف حنو . شرح أمر الربهان

 .معدة حنو اخلطابة بعينها، دون صنائع أخرى تستخرج األنواع واملواضع



 808                    ابن سينا- املنطق

 .جزئي من موضوعات اخلطابة هي اليت خيتص نفعها يف أمر: واألنواع

 .بالشركة هي اليت يشترك يف االنتفاع ا مجيع املواضع: واملواضع

 املقالة الثانية

  تسعة فصول فصل

  الفصل األول

 يف األغراض األولية للخطيب

املشوريات وأنواعها وأوهلا باملشوريات يف األمور العظام إن املنازعة يف كون  فيما حياوله من إقناع واالبتداء مبواضع
أصناف  والتخصيص، فأكثرفإذا رجع إىل التفصيل . كونه هي منازعة عامة جلميع األنواع اخلطابية شيء وال

ويبعد أن يقع . إما مستقبلة، وإما واقعة واجلزئيات. احملاورات العامية يف األمور اجلزئية يرجع إىل ما فيه خري أو شر
هل هو خري أو شر؟ فإن هذا النحو من النظر بأهل . فاق-واال قبل واقع بالطبع-للجمهور منازعة يف جزئي مس

. خريا  يف هذا، تنازعوا وهم يشريون بالتحرز عنه إن كان شرا، والتوقع له إن كانتنازعوا بل إن. العلوم أوىل

فيها اخلطباء، وتتعلق بأمور ممكنة يف  وإذا كان كذلك، فاملنازعات اليت يتفاوض. يلتفتون لفت أمر إرادي: وباجلملة
 سبيل صد عنها، فتكون كلها اختيارها، أو يشار باجتناا على املستقبل إمنا تقع ليشار بإرادا واستصواب

إثبات  وأما األمور الواقعة من اخلري أو الشر باإلنسان فال خيلو إما أن يراد. مانعة حاجزة مشاورية، إما آذنة، وإما
وهذا فقد يكون يف احلال، وقد  .وهذه هي املفاوضة اليت ميدح فيها أو يذم. وجود هذا اخلري أو هذا الشر له فقط

وإمنا ميدح ويذم يف أكثر األمر ما هو موجود . يقل  الكالم يف خري معدوم وشر معدوم مماولكن. يكون للماضي
وإما أن يراد وجود هذا . األزمنة ملوضوعات هذه املفاوضة هو الزمان احلاضر خاص لنفسه أو حكمه، فيكون أوىل

اخلطيب يفاوض  ا أن يكونوهذا إم. إنسان آخر بإرادته، أو وجود هذا الشر من إنسان آخر بإرادته اخلري من
فقصارى ذلك . تشاجر وتنازع البتة وليس مع االعتراف. إنسانا يف أن خريا وصل إليه منه، أو من إنسان آخر

ألنه إذا كان الرتاع واقعا يف أن : وتشاجر، فذلك على وجهني وإن كان هناك منازعة. حماورة يف شكر ومشكور له
 وإن مل يرد به ذلك،. بات فضيلة اآلخر، كان الرتاع من باب املدح والذموأريد بذلك إث خريا وصل إليه من آخر،

فإذا جعل يدل اخلري شر،  .كانت املنازعة منازعة يف أعم الوجوه وهو اإلثبات واإلبطال، ومل تكن منازعة خاصة
 غريه شاكيا يدعى وصول الشر إما إىل نفسه أو إىل فيكون الذي. كانت املفاوضة جارية على سبيل شكاية واعتذار

. جيعله على وجه ال يكون شرا أو ال يكون قصدا فهو معتذر أو نائب معتذر أو نائب شاك، والذي ينكر ذلك أو

 .األمر الذي يشكي أو يعتذر عنه أمر ماض وال شك أن

 .مشاورية، ومنافوية، ومشاجرية :فإذا مجيع املفاوضات اخلطابية ثلثة
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أما احلاكم يف املستقبالت فيكون . أحدمها، وسامعون نظار كم بإقناعخصم، وحاكم حي: وكذلك السامعون ثلثة
وأما النظار فينظرون يف قوة . وأما يف الواقعات فيكون كاملتوسط املوثوف بفحصه الرئيس املدير ألمر اجلماعة؛

 .وضعف اآلخر، وليس إليهم غري ذلك الشيء أحدمها
   

 .ل، وخماطبمن جهة أخرى تتم بثلثة، بقائل، وقو واخلطابة

بسبب خماطبة أخرى، كمن ميدح شيئاً أو يذم شيئاً وغرضه أن ينتقل بعد ذلك  ورمبا اتفق أن مهدت خماطبة من هذه
خماطبة  فهي. أما املشورة. ولكل واحد من هذه املخاطبات غرض خاص. على سبيل التلطف يف احليلة إىل املشورة

فمخاطبة يراد ا اإلقناع يف : املنافرة وأما. عه، أو أن ال يفعل لضرهيراد ا اإلقناع يف أن كذا ينبغي أن يفعل لنف
فمخاطبة يراد ا اإلقناع يف شكاية ظلم، أو اعتذار بأنه ال : املشاجرة وأما. مدح شيء بفضيلة، أو ذمه بنقيصة

ظلم، أو   أو غريتقع منازعة يف كون األمر نفسه، ولكن يف كونه نافعا أو غري نافع، وكونه ظلما ورمبا مل. ظلم
فإنه رمبا مل يكن نافعا . باحلقيقة واملشورة ليست تكون مشورة بسبب إقناعها يف أمر هو نافع. فضيلة أو نقيصة

ورمبا كان . نافع، حاول اإلقناع فيه، فتكون املخاطبة مع ذلك مشورية لكنه إن أظهر أنه. باحلقيقة، وال عند املشري
والذم  وكذلك املدح. ل الذي نفعه من جهة أخرى، ورمبا كان يف العاجل ضارابالنافع، بل باجلمي املشورة ليست

فإن . بل رمبا كان املدح مدحا بالضار ليس ينظر فيه دائما إىل النافع والضار حىت يكون املدح للنافع، والذم للضار،
وكثريا ما . رجون ويسلبونكالذين يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون وخي اقتحام الضرر واألذى للذكر اجلميل ممدوح،

على قضية تقدم  وملا كان القياس اخلطايب يف مجيع هذه الوجوه يقتصر منه. بإيثار املوت على احليوة حيمد العاقل
هذه مقدمة، وهي بعينها مكان القياس،  وتكون إما مأخوذة من احملمودات، وإما دليال، وإما عالمة، فكل واحد من

والتفكري قياس يكون من هذه املقدمة على . مقدمات على اإلطالق القياس املطلق منو. ويرجع إليه على ما حتققت
وملا كان الضروري كونه وعدمه ال . قد خزن عندنا مقدمات نافعة يف هذه األبواب فيجب أن يكون. وجه خاص

ي أن يكون عند فينبغ .يطلبه أو يهرب منه، فال تتوجه املشورة إليه، بل املشورة متوجهة حنو املمكنات إنسان
أنه هل يكون أو ال يكون، وأيضاً يف أنه هل  اخلطيب املشري مقدمات يف إثبات أن األمر ممكن أو غري ممكن، ويف

وينتفع به الشاكي، واملعتذر، . يف التمثيل، ويف إثبات اإلمكان أو نفيه فإن هذا ينتفع به املشري. كان أو مل يكن
إن يف هذا األمر نفعا أو  :م والتصغري ينتفع به املشري واملنافر واملشاجر بأن يقولوأيضاً فإن التعظي. والذام واملادح،

عظيمة أو صغرية ال قدر هلا، وإن هذا عدل أو جور  خريا عظيما أو صغريا ال يعبأ به، وإن هذه فضيلة أو رذيلة
إىل بعض، فظاهر أن اخلطيب ال اعترب كل واحد منها بنفسه أو مبقايسة بعضها  وسواء. عظيم أو صغري ال يلتفت إليه

فلنبدأ باعتبار  .استغناء عن إعداد مقدمات يف التعظيم والتحقري، واألفضل واألخس تكون مواضع وأنواعا يقع له
خري، فباحلري أن حيصل املشري أقسام  وملا كانت املشورة مشورة مبحاولة أمر ألجل غرض هو. األنواع املشورية

ومن املعلوم أن اخلريات والشرور الواقعة بالضرورة . حيث هو عام أن حيقق معرفته مناخلري الذي يشار به، وقبله 
اخلري أو ما  املشورة إليها، إذ املشورة قول يراد به التحريك اإلرادي حنو ما يكتسب باإلرادة من خارجة عن توجه

وال .  املشوري إمكاين، ال ضروريفاخلري .والضروري ال حمالة كائن، أريد أو مل يرد. يتحرز عنه باإلرادة من الشر
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الطبيعة من غري إرادة، ومنها ما يصدر عن عرض يعرض، إما من  فإن من اإلمكانات ما يصدر عن. كل إمكاين
بنسيم الشمال إذا هبت، وإما من داخل مثل انتفاع الشاكي مغسا رحييا بغضب يعرض له  خارج مثل انتفاع احملموم

األشياء ال تكون  وأمثال هذه. ن مصدره عن اإلرادة، فيسخن مزاجه، فيتحلل رحيهسبيل االنفعال، وإن مل يك على
فإن املشورة ختتص مبا كان من . اإلرادي املشورة فيها مقدمة متهد للعمل عليها، بل تكون املشورة مقدمة للعمل

 مث ههنا أنواع خاصية ينبغي أن .فهذا هو األمر العام ملا تنحوه املشورة .املمكنات إلينا أن نوجده أو نعدمه باإلرادة
إذ ليست . املظنونة ملتفتني يف إحصائها إىل األنواع احلقيقية العقلية، بل نقتصر يف ذلك على املقنعات حنصيها غري

مبواد من السياسة وأمثاهلا وعلى هيئة كاجلدلية  اخلطابة معدة للتحقيق، بل هي صناعة تتصرف فيها الصناعة القياسية
    :، فنقولوالسوفسطائية

واحلرب والسلم،  العدة،: اليت هي أقسام املشورية اخلطرية جدا، دون اجلزئيات اليت ال حتصر، مخسة إن األمور
 .املصاحل ومحاية املدينة، ومراعاة أمر الدخل واخلرج، وتفريع الشرائع ووضع

ى األجناس هي، وكم هي، ومببلغ من رأ :فاخلطيب املشري يف أمر العدة ينبغي أن يكون خبريا بارتفاعات الناحية
ويوعز بنفي البطال الذي ال يضرب يده يف حرفة ينفع ا  .النفقات إذا جرت على القسط ليوازي الدخل باخلرج

 .الزمانة والعلة عن االحتراف، وحيجر على املسرف بفضل سعته عادال به إىل االعتدال املدينة، واملتعطل أقعدته

التقدير يف اخلرج مما يبسط يف  فإن. دخل، بل عمود امليسرة التأيت للتقدير يف النفقةفليس كل ميسرة عن استكبار 
وينبغي أن حييط علما جبزئيات األخبار . مشريا يف باب العدة فهذا مما ينبغي أن ينصرف إليه وكد من كان. ذات اليد

 .تذاكري وأمثال وبعوائد التجارب، فإا

اخلطب الباعث على القتال وقدره وجدواه، فرمبا  فأول ما ينبغي أن يلحظه قوةوأما املشري يف أمر احلرب والصلح 
إما ألن كظم الغيظ فيه أخف وطأ من تكلف مؤونة احلرب بسببه، فرب  اتضع قدره عن جتشم خطر القتال بسببه،

  بعد ذلكمث. نزق جلب ندما، وإما ألن له دواء غري مر القتال يشفي داءه، ويزيح علته كظم كفى عظيما، ورب

باحلرب، وبسالتهم علما، وأن حييط  فينبغي أن حييط مبقاتلة مدينته، واملقاتلة احملاصرين، عددهم، وعددهم، ودربتهم
ذلك، ويف نقاء دخلتهم وطهارة نيتهم أو ضدها خربا، فرب  حبال جندة لعسكره يرجتى حلوقها واستمدادها يف مثل

 كون هذا املشري ممن له بصر ببعض أنواع احلروب والتعايب، إن مل يكنوجيب أن ي. وباال جندة عادت كال ومدد صار

ومذاهبهم، وأن يكون خبريا  بكلها، ومساع ألخبار املتقدمني من املقاتلة يف مدينته ويف ختومها وما يليها ورسومهم
قدمات ينتفع ا يف املقاتلني، فإنه سيستغزر من هذه األحوال م بعواقبها احملمودة واملذمومة حبسب غرض من أغراض

 أن يستأنف النظر كل وقت يف اعتبار عدة مقاتلة املخالف وشوكتهم هل هم مشاون وكذلك ينبغي. املشورة

وانتقلوا عن قلة إىل كثرة، وعن  وال يقتصر على االمتحان السالف، فرمبا وفرهم إبقاء التنسل. ملقاتلتهم يف ذلك
 .أشباهها، وحتتذى كثريا حذو أشكاهلا إن األمور يفوأن يعترب جزئيات سالفة، ف. ضعف إىل قوة

يعرف أنواع احلفظ ألنواع البالد املختلفة سهليتها وجبليتها وبريتها  وأما املشري يف أمر حفظ املدينة فينبغي أن
ف وبعدها، وكي وأن يعرف مواضع املساحل، وأا كيف ينبغي أن تكون يف قرا. يكتنفها وحييط ا وحبريتها، ومبا

وأن يعرف عدد احلفظة . املدينة مشاهدة فإن هذا أمر قد يوقف عليه وإن مل يعرف حال. وجه االستظهار يف ترتيبها
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وأن يكون له بصر . نيام لينجد قليلهم باملدد، ويعزل خبيثهم بالناصح والذين أقعدوا مرصدا من املساحل، ويتحقق
وأن . فيها باألرصاد ون ومن ينحرف عن الشوارع، فيكون له أن يشرياملخوفة واملسالك اليت يرتادها املغتال باملدراج

املدينة، وما حيتاج إىل جتهيزه حنو ناحية أخرى  يقف على احلاصل من القوت وما حيتاج إىل جلبه وإعداده من خارج
ز عن جيري جمراه من آالت اللبس وأهب الفصول، إذا احنسمت مادا، عج فإن القوت وما. لعوض أو لغرض آخر

املشري بصريا  فينبغي أن يكون. والناس خيتلفون يف احلاجة إليها. وتكون هذه األشياء لكل حبسبه .حفظ املدينة
مبا ينبغي أن يستعان به فيه بأهل  مبقدار حاجيه كل إىل كل، وبأحوال أهل الفضائل وأهل الثروة منهم، فيشري

 .ثروة، مما ينتظم به مشل املصلحةال الفضائل والصنائع، وما ينبغي أن يستعان فيه بأهل

فأول . أعظم األبواب خطرا، وأمسها إىل فضل قوة اخلطابة حاجة وأما اخلامس وهو املشورة يف أمر السنن فهو من
عنها، وأن  يتحققه حال عدد األنواع واالشتراكات املدنية، وحال التركيبات اخللطية اليت تتولد ما ينبغي للسان أن
السبب احلافظ لكل واحد منها، والسبب  ك اشتراك ألمة أمة حبسب عاداا وخالئقها، وأن يعلميعلم مناسبة اشترا

والفساد . من الشركاء أنفسهم، وإما من أضدادهم اخلارجني الفاسخ له، وما الذي من جهتهت يتقي فسخها، إما
 ملدبر هلم، وتشديد يف أمر الواجباتأحدمها عنف من ا: مل تكن حمكمة التدبري من أمرين ينجم من املدينة نفسها، إذا

 .عليهم؛ والثاين إمهال ومساحمة وفسح ومراخاة
   

إذا مل يرض  السياسة الوحدانية: منها. السياسات اليت حتفظ هذه االشتراكات أربعة، تتشعب إىل ستة وأصناف
ر املنتهي إىل رمسه املتدبر بتدبريه املطاع املؤمت السائس فيها بالشريك؛ اليت من مجلتها السياسة التغلبية، وهو أن يكون

ذات اليد، وإما بفضل قوة أخرى، ويكون مدبرها مقصور اهلمة على االستخضاع  هو املستويل بالغلبة، إما بفضل
يستعيضه منهم إال  سياسة الكرامة وهي أن يكون الرئيس يراعي مصاحل املرءوسني ال لشيء: ومن مجلتها .والتعبد

املوسر، يرأس ويقدم ويتدبر بتدبريه لثروته من  الرياسة الفكرية وهي أن يكون املطاع هو: نهاوم. للكرامة والتعظيم
السياسة اإلمجاعية وهي أن يكون أهل املدينة شرعا سواء فيما هلم من احلقوق  :ومنها. غري مغالبة توالها قبل

. استبدلوا به عهم عليه، ومهما شاءواوعليهم من األروش واجلنايات، ال يروس أحد أحدا خللة غري إمجا والكرامة،

السعادة العاجلية واآلجلية، كل له مقام  سياسة األخيار وهي أن يكون أهل املدينة متشاركني على طلب: ومنها
فهو دون من فوقه إن كان، وفوق من دونه إن كان، وكل له عمل  حممود حبسب فضيلته يف نوع صناعته وجنسها،

 م رئيس واحد أو رؤساء كنفس واحدة، يذعن له أو هلم اآلخرون طوعا ال عن إجبار،وفيه يعود بصالح املشاركة؛

الناس، ال نزاع بينهم  مث تتشعب حتته رياسات حبسب الصناعات إىل آخر. ويروسهم الرئيس استحقاقا، ال التفاق
نية فضيلة نظرية، كان وكان له مع الفضيلة املد فإن كان الرئيس فيها حكيما،. وال خصام وال اختالف وال انشعاب

 .باحلري أن تكمل هذه السياسة

مسى األمر الذي  هذه السياسات يسمى التغلبية، والثانية تسمى سياسة الكرامة؛ وإذا أخذت مع التغلبية فأول
والثالثة تسمى سياسة القلة؛ إذا أخذت . أحد يعمهما وحدانية الرياسة، المتناع الرئيس فيها أن يشاركه يف مرتلته

واخلامسة سياسة . والرابعة تسمى سياسة احلرية والدميقراطية. اخلسة التغلبية مسى األمر الذي يعمهما سياسةمع 
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 .سياسة امللك؛ ويعمهما اسم سياسة السقراطية اخلري، والسادسة

 السياسات، وما يعرض لكل واحد منها من العوارض، وما يؤول إليه حال كل فينبغي أن يكون املشري بصريا ذه

. سياسة التغلب فإن السياسة الكرامية ال حتتمل املشاركة، فهي بعرض أن تنتقل سريعا إىل. املآالت واحد منها من

وسياسة احلرية قد تنتقل إىل سياسة القهر،  .وسياسة القلة، مادامت سياسة قلة فقط، ال يضرها ازدحام الرؤساء
فإا إذا كانت مهملة، مل يكن . سنن أو فرط التشديد فيهااملساحمة يف ال كل ذلك لفرط. وسياسة القلة، وغري ذلك

املدبر الذي له  كانت مشددا فيها وقانوا التحرير، مل جيتمع التشديد والتحرير، فرمبا مالت إىل طاعة وإذا. قانون
 .العبودية، وال تبقى املراتب حمفوظة إىل جانب فضل بقوته أو فضل بيساره فتخضع له، وخترج عن احلرية

 .قصص من سلف وقد يعني على املشورة يف أمر وضع السنن تأمل

يشري يف وضع السنن، بل من جهة حفظ  وأم فساد السنن من جهة األضداد فليس حيتاج إليه اخلطيب من جهة ما
 .البالد

 .استقصاء األمر يف هذا العلم للسياسة، ال لصناعة اخلطابة على أن. وقد قيل يف ذلك وفرغ عنه

  فصل

   الثاينالفصل

 يف املشوريات

  اليت يف األمور اجلزئية غري العظام

واآلن فقد حيق علينا أن . منها تنتزع املقدمات املشورية يف األمور العظام قد وقف مما عددناه على املواضع اليت
، إال أن معدودة إعداد املواضع املشورية النافعة يف األمور اليت حبسب األشخاص، وهي يف أنفسها غري ننتقل إىل

فيجب أن حند أو نرسم . أو كان بالظن مجيعها يشترك يف حكم أن املشورة تنحو حنو صالح احلال، كان باحلقيقة،
لصالح احلال أو أجزاء له، باجتماعها يصلح احلال، حىت يكون  صالح احلال، وأن نعدد األمور اليت هي أنواع

 .جيعلها مقدمات مشورية للمشري فيما يشريه مواضع

ذلك فيما سلف من ذكر وجوب التهويل والتكبري أو  وال يقتصر على ما كان عند اخلطباء يف:  املعلم األولقال
 واجتناب ما يفسد النظام ويزيل اإلقناع، من غري أن عرفوا مباذا يكون التهويل التهوين والتحقري واحلث عليها

 .إقناعه غرض اخلطيب، وينقصوالتكبري أو التهوين والتحقري، وفيماذا يكون، وما الذي يفسد 
   

وتوفر الكرامة  صالح احلال هو الفعال اجلميل عن فضيلة، وإمالء وإنساء للعمر، مشفوعا مبحبة القلوب إن: فنقول
ومتكن من استدامة هذه األموال  من الناس يف رفاهية وطيب عيش ووقاية وسعة ذات اليد يف املال والعقد،

 .ما ذكرناه، أو ما جيري جمراه ال حبسب الظن العام هوفإن صالح احل. واالستمداد إليها
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واألوالد واليسار واألنعام، وبلوغ الشيبة احلسنة لوقارها وأحواهلا،  فزكاء احملتد، ووفور اإلخوان: وأما أجزاؤه
ثل الفضائل م واجلمال، واجللد واجلسامة، والبطش، ومع ذلك فاد، واجلاللة، وسعادة البخت، وأنواع والصحة،

نفسانية، وبعضها خارجة كاحلسب واإلخوان  فبعض هذه بدنبة، وبعضها. أصالة العقل، والبسالة، والعفاف، والرب
 .واملال والكرامة

 .وحسن منقلبه بعد املمات، فهو السعيد عند اجلمهور ومن حيي هذه احليوة،

 دينة نفسها من أول بنائها أو قدماء فيها،املنصب فأن يكون من قبيلة إما بنكاء يف امل فأما أجزاء زكاء احملتد وشرف

أخرجت سعداء قد  أو علماء حكماء، أو رؤساء مشاهري ذوي كثرة، أحرار غري موايل، أو أن يكون من قبيلة
إىل طريف األعمام واخلؤولة مجيعا إذا كان فيهم  وهذا احملتد يتفرع. تيسرت هلم أمور جزيلة ومجيلة فهم هلا مغبوطون

وأما حال األوالد، فاألمر . يف املشايخ من اخللف ويف األحداث منهم وثا عن أسالفهم وموجوداما عددناه مور
 احلال أن تكون فيهم كثرة مع اجلسامة واجلمال والبطش والقوة، وأن يكون هلم مع ذلك من اجلامع من صالح

يسره مجاله، ومنهم من   منمث ختص كل إنسان يف ولده شهوة، فمنهم. الفضائل النفسانية مثل العفاف والبسالة
خاصة وهي اجلمال، والعبالة يف البدن، والعفة،  ولإلناث فضيلة تزاد فيهن. تسره ذكورته، ومنهم من تسره أنوثته

وبعض الناس يف بعض البالد يقتصرون من مجيع ذلك يف : املعلم األول قال. وحب الزوج، والنشاط للعمل وإن كد
 .قدمينيالزينة، كما لل باب النساء على

 .إن اقريطن، صاحب كتاب الزينة، منهم: وقال بعضهم

كل شيء ونفاسته  فكثرة الصامت والضياع واألموال من اإلناث واملواشي والعقد مع عالقة: أجزاء اليسار وأما
ا وأيضاً الضياع اليت تؤيت أكله. املشهورة واشتمال الوقاية عليه وتيسري االستمتاع والتنعم به يف وجوه اللذات

بالربح من غري إنصاب موصوال إىل التصرف فيه من غري خوف وأن ال تبغضه  وجتين ربوعها، واملستغالت اليت تعود
. هبة سبب من أسباب احلجر، بل يكون إليه التصرف فيه تصرف املالك احتباسا وإخراجا ببيع أو الشركة، وال

 .فإن االستغناء يف االستمتاع، ال يف االدخار: وباجلملة

وخصوصاً  الشهرة بأصالة الرأي ومجال الفعل، وهي الفضيلة عند اجلمهور ويؤثره األكثر منهم، ا النباهة فهيوأم
 .أولو الكيس

وقد ختتلف حبسب األزمنة واألمم، فقد يكرم قوم ألفعال  .وأما الكرامة فإمنا يقالها يف األكثر من عم حبسن الفعال
 تكون بالعدل واالستحقاق، وذلك إذا كان املتعرض هلا قد اعتىن والكرامة قد .وأحوال يف أزمنة وبالد أخرى

إذا أكرموا،  وقد تكون ال عن وجوب، كما يكرم املقتدر على ذلك وإن مل يعن به، كاألغنياء. الفعال حبسن
 وليس كل. مضرة أو توصيل إىل مرحبة والسالطني إذا خدموا، ألم يقتدرون على إنعام مبال أو جاه أو ختليص عن

 .وأيضاً النجد القوي الناس يقتدرون على ذلك غري السلطان والغىن،

بامسه، أو يقرب عنه، إما يف حيوته أو بعد موته، على ما  وأما أجزاء الكرامة فأن يدعى اإلنسان باخلري، أو يتصدق
 فإن اهلدايا. لتحفوالدعوات العامة فال يغفل حتشيمه، وأن يتقرب إليه باهلدايا وا يريده، وأن يندب إىل الوالئم

اهلدية حتفة مالية، واألخرى  إحدامها حمبو القنية من حيث: وقد تسر اهلدية طائفتني. دالئل على كرامة املهدى إليه
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 .حمبو الكرامة من حيث اهلدية داللة كرامية

فإن . ية كلهااآلل فضائل اجلسد فالصحة الغريزية اليت ال تشوا مسقامية مع اقتدار على استعمال األعضاء وأما
واخلور، وأفرطت م العبالة وأقعدم عن  كثرياً من األصحاء كاملرضى، مثل الذين ركنوا بطباعهم إىل الكسل

يعرف من حال الذين كسلوا العتياد الدعة فما م وض يف احلركة،  احلركة أو عذرت عليهم اإلسراع فيها، كما
وهؤالء   أعضاؤه فال تغىن غناءها وبني من ال أعضاء له فرق؟باملشقات وهل بني من تعطلت عليه وال استقالل

 .ميضغ الضخام واملترفون يف حكم من ال عضو له، غري لسان به ينطق، أسنان ا
   

 .ختصه كثافة اجلنس ووفور اخللة فهو أن يكون لإلنسان مجاعة عديدة يعملون خبريات وأما

باخلت، ال عن اكتساب صناعي وال  م من خري عم ونعمة متتوك. وأما سعادة اجلد فمعلوم أنه من صالح احلال
وأما اجلمال . الصناعة، حىت إن الصحة كثريا ما تفيدها الصناعة وإن كان يف اخلريات ما تفيدها! عن فعل طبيعي

 .وخريات اجلد هي اليت يغبط عليها املغبطون، ويكثر عليها احلاسدون. الطبيعة ال حمالة واجلسامة الغريزية فعن

األمور الطبيعية فأن يتفق للواحد أن  إما يف: واجلد من العلل الكاذبة اليت ال تعويل عليها ال يف اخلري وال يف الشر
أو يكون أحسن من آخرين، فيقبحون يف مقابلته خبتا؛ وإما يف  يكون أقبح ممن حضره، فيحسنون يف مقابلته خبتا؛

 ى كرت دون آخرين والطريق واحد، أو اختصاص الواحد بإصابةاختصاص الواحد بالعثور عل األمور اإلرادية مثل

 .سهم غرب إياه دون آخرين واملوقف واحد

 .باب املدح وأما الفضيلة فسنعد أجزاءها حبسب الظن يف

 .فهذه هي اليت يشار مبا يشار على واحد واحد من الناس ألجلها

اخلري يراد ألجله، وغريه له؛  أن: فرق بني النافع واخلريوال. بقيت النوافع املشتركة وهي اليت يشار ا، ال هلا وقد
يتشوقه الكل أو أهل البصرية واملعرفة منهم كل حبسب ظنه  واخلري هو ما. والنافع يراد ألجل غريه، ورمبا كان شرا

مييل  ن ماالذي خيتاره اجلاهل عن جهل ال يعده اجلمهور خريا وال يظنونه، بل إمنا يعتربو ومبلغه من العلم، حىت إن
الرأي والتصور قد اختار شيئاً،  وإذا وجدوا بعض أهل. وإذا وصلوا إليه سكنوا عن الطلب. إليه أهل الرأي منهم

 .ينتفع باالحتجاج بذلك وكان اخلطيب. كان ذلك حجة مقنعة عندهم يف أنه خري

ويوجدها أو الذي حيفظها ويدميها النافع الذي يفعل احلاجة  واملقصود احملتاج إليه الذي هو نفس احلاجة قد يشارك
ألجل  فإن املشري يشري حنو اخلري، وحنو النافع؛ لكن يشري إىل أحدمها لنفسه، وإىل اآلخر .يف أن املشري يشري حنوه

 .غريه

الصحة، بل احلركة الرياضية هي علة  وليس التعب هو علة. اتعب تصح: ورمبا أشار بالزم النافع، كمن يقول
 .الشر ولوازمها وكذلك يشري باجتناب علل. لتعبالصحة، فيلزمها ا

أنه يتأخر عنه، وإما مساوقة لوجود الشيء مثل  إما الحقة من بعد، كالعلم فإنه يلزم التعلم، إال: واللوازم كلها
 .احليوة استحقاق املديح حبسن السرية يف

. حة، ومن ذلك ما ال يكون كذلكوالص وأما العلل الفاعلة، فمن ذلك ما يكون امسه من حيث فعله، مثل املصحح
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هي علة موجبة ملا توجبه لكيفيتها، كالغذاء للصحة، ومنه ما  قسم تكون طبيعة املسمى إمنا: وكل ذلك على قسمني
فإن االرتياض ليس علة للصحة من . هلا لكيفيتها، بل لكميتها مثل االرتياض للصحة ال تكون طبيعته علة موجبة

مقدار ال جيوز جتاوزه،  والغذاء، وإن كان له. من حيث أنه مبقدار منه جيب استعمالههو ارتياض بالفعل، بل  حيث
فال يكون علة للمرض لذاته؛ فإن ذاته حني  فإنه ليس كاالرتياض، ألن ما فضل من الغذاء على الواجب واضم

قليل منه، إذا اضم وقبله وأما املعتدل منه، بل ال. يكن غذاء بالفعل اضم علة للصحة بذاته؛ وإن مل ينهضم، مل
قليلها  وأما الرياضة فقليلها وكثريها رياضة وحركة؛ لكن. لصحة ذلك العضو بالقدر الذي قبل عضو ما فهو علة

 .ال يوجب صحة شيء البتة، وكثريها رمبا أوجب الضرر

خلص شيء من الشر وإذا . خريات؛ ومنها ما يكون شرورا، منفعتها التخليص من الشرور منها ما يعد: والنوافع
ومن النوافع . الشر كان، كان مقبوال عند اجلمهور أنه هو الذي يفعل اخلري الذي يتمكن منه عند اخلالص من كيف

ال يف التخليص من الشر أصال، بل لتهوينه والكسر  ما ينفع ال يف إفادة خري ليس غري، بل يف الزيادة إليه، أو ينفع
إذ كان األنقص شرا نظن به أفضل، واألفضل أزيد على ما . مجلة ما يعد فائدة فيكون هذا النقصان من. من محياه

باب اخلري هي  لكن الفائدة اليت هي من. أنقص يف احلقيقة" الذي هو يف نفسه أخص"فيكون الشر األكرب  هو دونه،
 .باحلقيقة فائدة

. لة اخلريات النافعة، ال اخلريات احلقيقيةمن اآلفة إمنا هي من مج وأما الفائدة اليت من باب الشر اليت هي االنتقاص

 .اليت هي الفضائل فهي أيضاً نوافع يف خريات عامية واخلريات احلقيقية
   

 مجيال -مجيل، وإما لذيذ  بل كل مشتاق إليه إما. اخلريات العامية، ألا مما تشتاق إليه الطبيعة احليوانية واللذة من
. وكذلك احلفظ والتعلم واخلفة يف العلوم والصنائع .ل الذكاء وحسن القبولوكذلك التمكن اللطيف، مث. أو نافعا

 .فهذه خريات نافعة معترف ا عند اجلمهور، وأضدادها شرور .وقد ختتار هذه لذواا ال لغريها

 املغالطة أن تقلب القضية، فتجعل هذه األحوال النافعة ضارة وشرورا، وأضدادها خريات وقد ميكن من جهة

مطلقة ومل تضف إىل  فإذا أخذت ضارة. فإن الشجاعة ضارة إذا كانت للعدو، وكذلك العقل إذا كان له. فعونوا
مثل سرور : القبيح أو املتعلق به سارا بذلك الشرك ورمبا كان من. الوجه الذي ينبغي أن تضلف إليه، كانت مغالطة

غازي، فلم يزل يتضرع إليه حىت سلمه منه قتيال، ملا قتل عدوه ولده يف بعض امل رجل من امللوك احملاصرين ناحية،
موضعه، اعتدادا كان  بذلك، إذ متكن من تدبري جثته بإحراقها على رمسهم وإحراز رمادها يف الكوز لينقل إىل فاعتد

وليس رد الولد قتيال مما يسر . ولده القتيل إليه يصرح به عارضا كوزه على ذويه وشيعته، ناشرا ليد عدوه يف رده
 ولو فعلوه لكانوا. إذ كان حجرهم بني القتيل وبني أوليائه ممكنا هلم. قارنه من احلال ه، لكنه قد صار سارا بارا ملاب

فلما مل يفعلوا، مع إمكان  .وكان حكم اإلحنة، وحكم غزو هؤالء إياهم يقتضي اإلمعان يف غيظهم. قد زادوهم غما
اجلنس الذي ال ميكن كتمانه إذا كان ظاهرا،  عظيمة منومع استحقاق، كان ذلك خريا عظيما من جهة، ومن 

 .كفرانا ويلزم الشكر عليه، وإال كان

وليس هو من . املقارنة، كان ذلك مغالطة إن رد الولد قتيال سار مطلقا، بال اعتبار مثل هذه احلال: فإن قال قائل
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و يف اخلطابة، ألن مقدماته حمرفة عن وجه اجلنس الذي هو مغالطة، ول املغالطة اليت تقنع فيكون خطابيا، بل هو من
 .احلمد، وعن الظن مجيعا الصدق، وعن وجه

. نفسه خري ونافع يف خري آخر هو النباهة والذكر اجلميل واحملبة مث من اخلريات النافعة اإلحسان أو املكافأة، فإنه يف

قولية، مثل ما  صرة فعلية، وإما نصرةاإلحسان إىل األفاضل بنصرم على أعدائهم األراذل، إما ن وأفضل اإلحسان
ابنته واختار أخيلوس الشجاع ونصبهم  إذ اختار فاضلني مها ثاوذروس ملك اثينيه وهيالين. فعل أومريوس الشاعر

بن ملك بربر الذي كان عدوا هلم فنكلهم بالذم واهلجاء،  هدفا للمدح والثناء، ونصب بإزائهم عدوهم اسكندر
 ينبغي أن يفعل من اإلحسان إىل األصدقاء واإلساءة إىل األعداء على املقدار الذي كان ء ماففعل باألصدقاء واألعدا

 .ممكنا له فعله
   

وإن أمكن أكثر، . تقصري املتوقع من اإلسداء هو املمكن املتوقع، فإذا مل يكن إال القليل مث أتى به فال فإن كان
أو جفاء يقع من الصديق لداعي خوف، إمنا  من تقصريوكذلك ما حيتمل . فاقتصر على كثري دونه، عد تقصريا

. فأما إذا طال وجاوز وقت الضرورة فهو مكروه، وال يقوم عليه العذر .حيتمل وال حيزن عليه، إذا قل وقصر زمانه

عن  فما قصر. اإلحسان بلوغ اإلمكان، واملعذور من اإلساءة ما يصدر عن ضرورة وعوز إمكان ألن املتوقع من
اإلذعان للمحن واشتد  وإذا دام.  اإلحسان فهو تقصري، وما جاوز الضرورة من اإلساءة فهو قصداملمكن يف

وقد فهم بعضهم من الضعف . حمالة الضعف واخلوف حىت جتاوز باجلفاء وقت الضرورة أورث االستيحاش ال
ل ملا حنن فيه ما تورثه واملثا. أمل، وإن كان قبله سهال الضعف وهو التضاعف، فكان معناه أن الشيء إذا تضاعف

إن  مث. فإن هواه أن ال يتضرر البتة بإحسان إىل غريه بشر يصيبه يف مال أو حال. اإلحسان طاعة اإلنسان هلواه يف
بنقص يقع له يف مال أو حال،  دعاه داع من استحقاق احملسن إليه اإلحسان جزاء عما قدمه من اإلنعام إىل التضرر

فيغالطه عن كثري ما أسداه بالقليل، . عن مستحقه ما قدر ري، وهو أن يكافئه مبا يقصرفهواه حينئذ موقوف على الغ
. باإلحسان املنفعة، وعما كان حمتاجا إليه عند القبول مبا هو فضل ال حيتاج إليه مبتدئه وعن عام املنفعه خباص

 مبا هو مقارب يف اجلنس أو مقارب يف يكايفء واملكايفء باملثل فهو الذي. جيهد أن ال يكون مكافئا باملثل: وباجلملة
 واحلمد والثناء من املكافأة فأن ال يكون املبتدئ واملكافئ مؤثرا إلحسان يسري أو وأما املوجبة للنباهة. القدر واملنفعة

هو مثل اإلحسان املبتدأ من  على أن املتيسر من املكافأة قد يكون تارة ما. مكافأة قليلة، وقد تيسر عليه اجلزيل
شيئاً خارجا من جنسه وشبيها به بالقوة، وقد يكون  سه بكماله وكليته، وقد يكون ما هو أكثر منه، وقد يكونجن

وقد يكون من املكافأة أمور ليست أعواضا متلك، بل . ومن قعد عنه فقد أعذل ومن وىف املمكن فقد أعذر،. ناقصا
عند  ا من الفكاهات وغريها حبسب ما يقع لهوإحياش عدو، وأفعال يلتذ مبشاهدا ويتعجب منه مثل سر صديق

فكل يلتذ بشيء ويتعجب من شيء  .مشاهدة املتقرب إليه إياه من املوقع الستعداد خيتص به املتصرف إليه يف فطرته
. تلذذ شيئاً وتعجب منه، لوالها مل يلتذ به وال تعجب منه وإما حبسب ما اعتاده وتدرب فيه، فإن الدربة قد. خيصه

إليه والرغبة  وملوافاة الصنيعة أو اجلزاء وقت احلاجة. اهلداية والنصيحة فإنه إحسان ومكافأة ما الباب أيضاًومن هذا 
يعينهم يف الغلبة، ولقوم ما يعينهم يف  ولكل واحد من الناس خاص إيثار؛ فلقوم ما. فيه موقع لذيذ، بل عظيم كرمي
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 .جرا الكرامة، ولقوم ما يعينهم يف اليسار، وهلم

 .املذكورة لتصديقات اخلطابية يف باب اخلري والشر إمنا تكتسب من هذه املواضعوا

  فصل

  الفصل الثالث

 يف األشد واألضعف

  وختم القول يف املشوريات

إثبات أن هذا اخلري أفضل، وهذا النافع أنفع، بل قد حيتاج إليه  وقد حيتاج اخلطيب املشري إىل مقدمات يعدها يف
 .أن يعد األنواع النافعة يف ذلك فينبغي. غريه أيضاً

   
وإذا كان . لنفسه اخلريين أعمهما، أو أدومهما، أو أكثرمها جهات نفع وخريية وأوالدمها بأن يكون مقصودا فأفضل

-  إال أن يكثر جدا-الواحد من باب خري ما أفضل من عدة من خري آخر  واخلري الذي عظيمه أفضل . فهو أفضل 
احلكمة هو معرفة اهللا، والعظيم من العبادة هو املثابرة على  فضل، مثل أن العظيم منمن عظيم خري آخر فهو أ

 وما كان أيضاً نفسه أفضل،. فاحلكمة أفضل من العبادة. أفضل من املثابرة على الصلوات الصلوات، ومعرفة اهللا

وأفصح من فصيح خطبة  فعظيمه أفضل؛ فإنه إذا كان القرآن أفضل وأفصح من خطبة النيب، ففصيح القرآن أفضل
والكرامة، وإما بأحرة كالسلطان واليسار، وإما يف  وإذا كان أحد اخلريين يستتبع اآلخر، إما معا كالسلطان. النيب

ورمبا أقنع . وليس كل فقد صلبا، وكان اآلخر ال يستتبعه دائما، فاملستتبع أفضل القوة مثل السلب فإنه نفسه فقد،
فاضل، فإنه   نفسه، إذا كان يفعل خريا أعظم يف نفسه من شيء آخر هو نفسهالشيء الذي ليس بفاضل يف أن

فإن اجللد، وإن مل يكن بنفسه خريا  .ينبغي أن يكون هو آثر من الفاضل، وإن مل يكن أفضل، مثل اجللد واجلمال
 فقد يدرك به وكذلك التصحح، وإن مل يكن أفضل من اللذة، .كاجلمال، فقد يدرك باجللد ما هو أفضل من اجلمال

والذي يؤثر لنفسه، وإن . فيكون بعض ما هو نافع آثر من بعض ما هو خري. هو آثر ما هو أفضل من اللذة، فيكون
فإن الصحة بال مجال . واجلمال يصحبه اآلخر، آثر من اآلخر، إذا كان ال يؤثر وإن مل يصحبه األول، مثل الصحة مل

والذي هو تام الوجود مستقره ومراد لنفسه . وأفضل لصحة آثرمؤثرة، ولكن اجلمال بال صحة غري مؤثر؛ فا
كالمها، إما كاللذة فإا يف طريق التكون وتطلب لذاا، وإما كالرياضة فإا  كالصحة آثر من الذي يفقد أحدمها أو

اىل وجوده يفتقر  والذي وجوده يغين عن اآلخر أفضل من الذي. طريق التكون ومع ذلك فإا تطلب لغريها يف
وقد يوهم . تفتقر اىل اليسار؛ فاليسار آثر فإن اليسار يغين عن التجارة، والتجارة. اآلخر، مثل اليسار والتجارة

على أنه ليس . فإن اخلري أفضل من اخياره، وهو بدؤه. مل يكن يف احلقيقة كون الشيء مبدأ ألمر أنه أعظم منه، ورمبا
أنواعا من  فإذا كان كذلك، أمكننا أن جند! وكيف وكلها إرادى. أو نافع مشوري ال بدء له خري ميكن أن يكون
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وقد ميكن أن ينصر يف بعض . أعظم واملبدأ الذي ألعظم املعلولني. فما مبدؤه أعظم، فهو أعظم: اعتبار املبادئ
ه أحدمها يقال ل: اخلطباء يقال له الوداماوس ذم رجلني فإن رجال واحداً من. األوقا أن املبدأ نفسه أعظم

.  أشار على كفريوس بارتكاب جور فأمتر- كما أقدر أنا -قلسطراطس  وكان. قلسطراطس، واآلخر كفريوس

اآلخر،  مث ذم. إن خطيئته أعظم من خطيئة اآلخر، فإنه لوال إشارته عليه باجلور، ملا ارتكبه :فذم قلسطراطس وقال
 .مشورته تإن خطيئته أعظم من خطيئة األول، فلوال ائتماره، ملا ضر: فقال

صالبته وشدته منافع عامة جدا ليس يف  وأيضاً بل األعم نفعا، كاحلديد، فإن يف. وأيضاً فإن األعز أفضل كالذهب
وكذلك املاء، . ينتفع به كل إنسان، والذهب يقل االنتفاع به بل األكثر وجودا أعم نفعا، كاحلديد، فقد. الذهب

 .ضل لعموم نفعهوجودا منه، فهو أف وإن كان دهن البلسان أعز
   

ملوافقته حملبتنا  بل الذي هو أسهل وصوال إليه، وذلك. فالذي هو أصعب إدراكا وذلك لعظمة يف نفسه وأيضاً
وأقلب . فقدانه أعظم ضررا، فهو أعظم نفعا وأيضاً فإن الذي ضده أعظم ضررا فهو أعظم نفعا؛ والذي. للدعة

. وغايات أفعال هي أعظم، فمن اخلريية أو الشرية أعظم. الضرر األعظم يف باب النفع اىل األعظم يف باب

. باألعظم أعظم، فإن صحة البصر أعظم من صحة الشم، إذ البصر أعظم من الشم وماهو خاص. وبالعكس

املبادئ،  مث الفضائل أنفسها، وهي من. اإلنسان أفضل من حمبة املال، ألن اإلنسان أفضل من املال وكذلك حمبة
العلمني فهو األفضل أثرا، مثل  وأفضل. وبالعكس. وما اشتهاره أفضل فهو أفضل.  الفاضلةأفضل من األفعال

فإن الصدق يف اهلندسة آكد . فإا أفضل من علم األخالق الطب، فإنه أفضل من علم الزينة؛ ومثل علم اهلندسة
ه نفس الصدق فقط، بل األخالق أضعف، ألن بناءه على احملمودات، وليس الغرض في وهو فيه الغرض، ويف علم

بالغائية، ألنه هو  فإن أفضل العلمني يف وزنه، أي يف وزن براهينه، ويف مرتبته، أي يف تقدمه. وبالعكس .والعمل
اهليئة، ألن القياسات التوحيدية جمردة عن  فلذلك علم التوحيد أفضل من علم. الذي علم آخر ألجله، فغايته أفضل

وأيضاً فإن اهليئة يقصد علمها ليتوصل به اىل كثري من علم . والرصد علق باحلساملادة، صحيحة جدا؛ واهليئة تت
 يشهد به العقالء الصاحلون الذين ال تستغويهم األهواء والشهوات فهو أفضل مطلقا؛ وقد والذي ما. التوحيد

ه وكميته، وإن كان مباهيت يقتدرون لسالمة أنفسهم عن العصبيات واألهواء على اإلحاطة بكثري من األمور الفاضلة
فاللذة مشتاقة عند . وما هو أكثر إلذاذا فهو أفضل. الطبيعي ذلك دون ما تفيده الصنائع العلمية املرتبة ترتيبها

وكذلك ما كان أمجل فهو أفضل . ما كان أبرأ عن شوب الغم، وأدوم مدة، وأرسخ ثباتا اجلمهور لذاا، وخصوصا
العفية، ألن الشجاعة أفضل   ومن التصاريف أيضاً أن الشجاعية أفضل وآثر من.فإن اجلميل خمتار لذاته. األقبح من

وما خيتاره الذين يؤخذ عنهم . والعظماء أو العلماء آثر وما خيتاره السالطني. وما خيتاره الكل آثر. وآثر من العفة
 والذين.  ال يقبل قول اإلنسانقلوا، فإم هم املكرمون أيضاً؛ فإن من جنس اهلوان أن الرأي يف عظائم األمور، وإن

. األنواع تفارق ما سلف وهذه. واربون على تعظيمهم. والذين هم أشد متكنا من الضر والنفع. هم أعظم كرامة

العظيم من هذا إذا جزئ إىل أقسامه، فعدت  وأيضاً فإن املعىن. فإن ذلك حبسب الشهادة، وهذه حبسب اإليثار
إن هذه املدينة، إذا : مثل ما قال أومريوس. الكل الواحد، صار أعظم  الواحد أوأقسام ذلك املعىن، فكثر الكلي
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 من ماالغروس كل شر، وكذلك الناس كلهم، فإنه يهلك الناس، ويشب احلريق يف املدينة حىت فتحت عنوة، ستلقى

 قد جعل الشر أعظم مما فهذا التفصيل! يا ولدي فالن: حيرقها بأسرها، ويعترف كل بولده، أي ينوح كل باسم ولده
واإلمجال، فإنه إذا اقتضت جزئيات خري أو شر، مث اتبع  وقد يفعل أيضاً التركيب. مما لو ذكرت اجلملة غري مفصلة

وأيضاً فإن صدور الشيء عن أصعب مصادره وأقلها صدورا عنه جيعله . تأكيدا ذلك بالدعوى الكلية، زاده ذلك
السن   مثل زمانه أقل، أو السن إذا كان صدوره عن صاحب ذلكحبسب الزمان إذا كان صدوره يف أعظم، إما

فإن الزنا من . الصدور عظيما وكذلك املواضع ومقدار املدد والقوى فإا جتعل الشيء الغريب. مثال صعبا وقليال
ئيس من واجلزء الر. أمثلة يف التعليم األول مل أفهمها وأورد هلذا الباب. الشيخ مستفظع فوق استفظاعه من احلدث

وأيضاً فإن الذي . إن نفى الشباب عن املدينة مثل إسقاط الربيع عن السنة: قال الشيء األشرف هو أفضل، كمن
. منه يف الصحة احلني األنفع أفضل، مثل املال فإنه يف الكرب أفضل منه يف الشباب، ويف املرض أفضل يكون يف

خاصا بالغاية أفضل من لوازم ختص ما هو دون  ن من اللوازموكذلك ما كا. واألقرب إىل الغاية أفضل، ألنه كالغاية
وقد فهم . والضعف يلزم ما دون اعتدال املزاج، فالصحة أفضل من الضعف فإن الصحة تلزم اعتدال املزاج،. الغاية

 .مبعىن اليسار وتضاعف املال، وفهم من اخلاص ليس اخلاص بالغاية، بل اخلاص بالكاسب من الضعف الضعف

جيب أن يرجع إىل  نه وقع يف النسخ غلط، وجيب مكان الضعف عدم الضعف أو ما به وهو القوة؛ ولكنوعندي أ
    وما. احلداثة، ألا كأا ختص الغاية واخلريات املتيسرة يف آخر العمر آثر من املتيسرة يف. اليونانية

يوقف عليه   الذي، إذا كان ذلك الذاته، وليكون موجودا باحلقيقة، آثر من الذي يقصد ألجل احلمد يقصد ألجل
إفادا، إذا مل تظهر للغري؛ ألا إذا مل تظهر  وهلذا ما تكون استفادة اخلريات آثر من. وال يظهر للغري، لو يؤثر البتة

وما هو أنفع يف أمور كثرية فهو . وقريب من هذا ما قيل يف الصحة واجلمال. تؤثر للغري، فغلط الغري يف مصدرها مل
الصحة واليسار لكثرة  وهلذا ما تعظم. فإن ما ينفع يف احليوة ويف حسن احليوة آثر من الذي ينفع يف أحدمها .أنفع

وكان اليسار هو من اخلري املطلق عند . علما أو جهال تفننهما يف النفع، ألما يربئان من احلزن، وميكنان من اللذة
وكذلك الضرر قد خيتلف، فمن الضرر ما . به أحوال أخرىخريا إذا اقترنت  بعض الناس، وعند بعضهم إمنا يكون

التذاكري  وجيب أن يستكثر من ضرب األمثال وإيراد. فقؤ عني األعور أضر من فقء عني الصحيح هو أعم؛ ولذلك
باحلقيقة، آثر من الذي يقصد ألجل  د ألجل ذاته، وليكون موجودا.واقتصاص أحوال ناس هم يف مثل ذلك احلكم

وهلذا ما تكون استفادة اخلريات آثر من . للغري، لو يؤثر البتة  إذا كان ذلك ال يوقف عليه وال يظهراحلمد الذي،
قيل يف الصحة  وقريب من هذا ما. للغري؛ ألا إذا مل تظهر للغري، فغلط الغري يف مصدرها مل تؤثر إفادا، إذا مل تظهر

ويف حسن احليوة آثر من الذي ينفع يف  ا ينفع يف احليوةفإن م. وما هو أنفع يف أمور كثرية فهو أنفع. واجلمال
تفننهما يف النفع، ألما يربئان من احلزن، وميكنان من اللذة علما أو  وهلذا ما تعظم الصحة واليسار لكثرة. أحدمها
ال أحو اليسار هو من اخلري املطلق عند بعض الناس، وعند بعضهم إمنا يكون خريا إذا اقترنت به وكان. جهال
. من فقء عني الصحيح وكذلك الضرر قد خيتلف، فمن الضرر ما هو أعم؛ ولذلك فقؤ عني األعور أضر. أخرى

 .ناس هم يف مثل ذلك احلكم وجيب أن يستكثر من ضرب األمثال وإيراد التذاكري واقتصاص أحوال

نواع يف األفضل، واألنفع، حال، أو نافع، أو خري، واأل فقد أعطينا األنواع النافعة يف إثبات أن الشيء صالح
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 .واآلثر

وأن  فقد علمتها، وعلمت الغايات فيها، وأن كل واحد منها ينبغي أن يشار فيه مبا حيفظه، واملدينيات الست،
إمجاعا لداع دعا إىل ذلك من  اإلمجاعية منها، فقد يرأس فيها اإلنسان الذي هو يف مثل حكم غريه، وإمنا يرأس

. فيها ببذل إتاوة يطلقه الرئيس للمرءوسني فيتقبلونه لرياسة هي اليت يكون االستيالءوخساسة ا. قرعة، أو خبت

. يسوس فيها السائس ألنه مستحق للسياسة القتداره على وضع السنن أو حفظها وأما الرياسة الشريفة فهي اليت

هو غريه؛ وأن  واالستعباد ملنالرياسة هي اليت قصارى غرض الرئيس فيها العز، والكرامة، واالنفراد،  وأن وحدانية
 .حفظ الكرامة هذه قد تكون بسيطة، حمدودة، وقد تكون متركبة، متبدلة حبسب ما ميكن به

التسلط حفظ السنة؛ وغاية الكرامة حفظ  وغاية اإلمجاعية احلرية؛ وغاية خساسة الرياسة اليسار؛ وغاية جودة
 من األخالق جيانسه فيحفظه ويدعو إليه مما يسهل الوقوف غاية ضرب ولكل. الكرامة والعز واالحتراس من املنازع

 .عليه

يتخلق به نبا عنه  فإن املشري إذا أشار خبلق ال. يكون املشري يشري بتلك األخالق، ويكون متخلقا ا وينبغي أن
 .القبول

 . فليكن هذا كافيا يف املشوريات

  فصل

  الفصل الرابع

 يف املنافريات

  وهو باب املدح والذم

وهي مع أا تنفع يف . املتعلقة بالفضيلة والرذيلة وما جيري جمراها فلننتقل إىل تعديد األنواع النافعة يف املدح والذم،
أثبت فضيلة  تنفع يف إعداد اخلطيب للتصديق بقوله، وإن كان يف غري باب املنافرة، وذلك أنه إذا املدح والذم، فقد

 .قوله ك إذا ذم خصمه، عرضه لرد الناسنفسه جعل نفسه أهال للثقة بقوله؛ وكذل
   

اليت قد يتعدى  املنسوبة إىل أا فضيلة وأشياء تتبع الفضيلة من اجلمال واحلسن وغري ذلك من املمادح واملمادح
ألجل نفسه، وهو احملمود اللذيذ ال لشيء  فاجلميل هو املختار. مبدحها الناس واملالئكة إىل أشخاص أخر ميدح ا

والفضيلة نوع من اجلميل، ألا قوة، أي ملكة حسنة التأيت . اجلهة فإنه مجيل من هذه. جل خرييتهآخر، بل أل
الفضيلة  وأجزاء. أو يرى خريا، وهي اليت تفعل أو حتفظ األمور الشريفة العظيمة من كل جهة لتحصيل ما هو خري،

ومن الفضائل ال حمالة ما . واللب، واحلكمة لم،الرب، والشجاعة، والعفة، واملروءة، وكرب اهلمة، والسخاء، واحل: هي
والشجاعة والسخاء، ولذلك تلزم كل واحد منهم، إذ الكرامة مبذولة من  يتعدى خريه إىل غري الفاضل، مثل الرب
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 .للنافعني الكل

جلور وا. يستحقه حبسب تقدير الشريعة فأما الرب فإا فضيلة عادلة تقسم لكل ما: فلنعد إىل ذكر كل واحد منها
والشجاعة فضيلة يكون ا املرء فعاال أفعاال صاحلة . الشريعة رذيلة يكون ا املرء آخذا ما ليس له حبسب تقدير

 وأما. تأمر به الشريعة، وا ينصر الشريعة نصرة خدمة؛ واجلنب خالف ذلك يف التقصري نافعة يف اجلهاد على ما

. الشريعة؛ والفجور خالفه انية البدنية على القدر الذي ترخص فيهالعفة ففضيلة يكون ا املرء يف استعمال الشهو

وأما كرب اهلمة ففضيلة يكون ا املرء . املال؛ والدناءة خالفه وأما السخاء ففضيلة يكون ا املرء فعاال للجميل ببذل
اإلطعام؛ وصغر  بالتوسيع يفوأما املروءة ففضيلة بفعل النبل . املرتلة من احلمد؛ والسفالة ضدها فعاال ألفعال عظيمة

التعقل واملشورة حنو اخلريات واجلميل؛  وأما اللب ففضيلة يف الرأي يكون ا املرء حسن. النفس والنذالة خالفه
 .والبالهة ضده

 وكذلك يف أكثر سائر الرسوم اليت نورد. ظاهرها، وال يلتمس فيها التحقيق العلمي البتة ولتؤخذ هذه السروم على

 .فن من املنطقيف هذا ال

 .فهذه هي الفضائل اليت ميدح ا

 .املمادح ففاعالت الفضائل والعالمات اليت تدل على الفضائل، مثل األنداب على الشجاع وأما ما سواها من

كاملستودع إذا شدد عليه العذاب  وكذلك االنفعاالت اليت تلحق العادلني، إلذا لزموا العدل ومل جينبوا إىل اجلور،
وأما االنفعاالت اليت يستحقوا عدال، فهي . الوديعة إال إىل را ع ما هو يف يديه، فاحتمل، وأىب أن يسلميف انتزا

 نفسها وواجبات، إذ كل فعل يصدر عن عدل فهو واجب وخري، فإا من حيث هي آالم صرفة وإن كانت خريا يف

باستحقاق عن سوء  وإن كانت. تقع مجتلب ضيما وخسرانا فقط بال زيادة أخرى فليست خريات وممادح ملن 
حيث هو أمل، شرا ينقضي أثره، فهو من حيث  وأما يف الباب األول فقد كان األمل، وإن كان من. سرية، فهي مذام

وقد ميكن أن يصدر عن الشجاع فعل ال . وحممدة، ورمبا خلد ذكرها يدل على فضيلة النفس وإيثار العدل مكرمة
حقه انفعال ال يكون إال للشجاع؛ وكذلك قد يصدر عن السخي فعل وانفعال ال يل يصدر إال عن شجاع، أو

ما هو أكرم  ومن آثار الفضائل. إال عن سخي؛ ولكنه ال يكون حممودا، إذا كان خارجا عن مقتضى العدل يصدران
وأدل أفعال . به من أن جيزى باملال فإن الشجاع إذا جوزي بالكرامة، كان هذا أقرب إىل استحقاق املدح. وأحسن

إذ هو خري . إىل الفاعل، بل ألجل غريه، أو ألنه خري لنفسه الفضائل على استيجاب املدح ما فعل ال جلذب منفعة
به  مث ما أريد. من يتعهد املوتى بالصدقات، ألن هذا النوع من اإلحسان ال يبتغي به جزاء وهلذا ميدح. عام له ولغريه

اإليثار متجها فيه إليه ألنه  ويفارق ما قبله أن ذلك كان. ليس هلم فيه غرضنفع اآلخرين من حيث هو خري هلم، و
وبعد هذا ما يراد به . جزاء، واألول ال يبتغي عليه جزاء خري فقط، وهذا ألنه خري لآلخرين؛ وهذا قد يبتغى عليه

 خريا إال بالعرض من فإن كان مكافأة فإنه من حيث يكافئ فاعلها ال يرتاد لنفسه .اإلحسان إىل احملسنني خاصة
وليس يتوقعه  وأما املكافئ، من حيث هو مكافئ، فقد حصل اخلري وأحرزه،. مكافئ متوقع ال مكافئ فقط حيث هو

 .حني يكافئ
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يبتدئون بأقوال وأفعال  فإم كثريا ما. عالمات الفضيلة واملمادح أجزاء من تنابذ الفضيلة وتضادها وختجيله ومن
 مثل ما . الغري يصدر عنه حسن املعاملة ألجله ا فضح غريهم فيفتضحون لفضيلة يف ذلكمن الفواحش يريدون

إين أريد أن أنفث عن صدري بشيء، : املتغلب، فعرض عن فاحشة قائال فعلت سفا احلكيمة، حني رمز إليها القاوس
من القول،  ابله بالفحشاءفاستقرت هذه احلكيمة على مجلة أمرها وديعة مل تق. واالحتشام يصدين عنه لكن احلياء

الفاحشة، كأا ال خيطر بباهلا أن  واهلجر من السب، مستحيية من مفارقة طريقة احلكمة، ومن إظهار التنبه ملعىن
فاحشة، ويضرب هلا مثال مبنكر، أو جيري عليها املعاين اليت جتري  أحدا يعرضها لطمع سوء، ويعترض هلا بدعوة إىل

كان  روفة الشغل إىل نصرة اهليئة وامللكة الفاضلة، تترك الفعل الرذل، وكذلك منكانت مص لكنها. على غريها
واعتالئها عن طاعة غري  معها من النسوة احلصر ال جيزعن وال خيفن من وقوع مثل ذلك ا ثقة بشرف نفسها،

لكة حصلت الرذائل، صار كل ذلك صادرا عن م الواجب، وكمال فعلها يف طاعة فضيلتها، وقلة انفعاهلا عن
. مباين للهوى، ويكتسب بااهدة إيثارا للمجد والفخر يف تنميتها فإن الفضائل جلها. باالرتياض واالجتهاد

دون  واالستحياء أيضاً قد يؤهل للمدح ولكن. على اهلوى، مثل ما مسعت من قصة الرجل واملرأة وتنميتها بالعقل
احلالة الشنعاء، وهذا يصدر عن  أحدمها المشئزاز النفس عن: واالستحياء أيضاً قد يكون لشيئني. تأهيل حالة سفا

فإذا لفظ بلفظ يشري إىل معناها، أو . وقد نسيت يف احلال فضيلة؛ والثاين لنظرته ذكر فاحشة عرف ا املستحيي،
 وجبةاحلاضرين، وهو من أهلها، فخطر بالبال صنيعه، فصار كاملشاهدة منهم له، امل فعل مثلها، خطرت بالبال من

املمادح أفعال يفعلها اإلنسان  ومن. لالستحياء، إال من البالغ يف الرذيلة والسقوط فال يستحيي من انكشاف مذمته
وأن يكون . وقلة اإلذعان هلم، واجلزاء على احلسنة والسيئة وأيضاً االنتقام من األعداء،. ليصلح ا حال آخرين
وأن يفعل أفعاال تنشر وتذكر، وتكون لعظمتها . من ممادح الشجعانالغلبة والكرامة  فإن. الشجاع مغلبا ال يغلب

العلوية شعورهم، فإنه  ومن املمدوحات عالمات ختتص باألشراف، كإسبال. يسهل ختليدها، فيتوارثها األعقاب مما
 .باب كان ومن املمدوحات االستغناء عن اآلخرين يف أي. من دالئل شرفهم

جتلوها يف معرض الفضيلة، إذا كانت أقرب  املغالطة، فيعرب عن اخلسيسة بغبارةوقد يتطلف يف املدح على سبيل ك
وهذا مما يضطر إليه اخلطيب . يلزمها والفضيلة شيء واحد يعمهما اخلسيستني املتضادتني من الفضيلة، أو قد كان

 . نفس الفضيلةالناقصني، فجعل الشيء الذي تشارك به الفضيلة اخلسيسة مشاركة ما مكان إذا أحوج إىل مدح

القطوب إنه نبيل ذو  فيقال للحريز إنه حسن املشورة، وللفاسق إنه لطيف العشرة، وللغيب إنه حليم، وللغضوب
وللماجن إنه ظريف، وللمبذر يف الشهوات إنه  مست، ولألبله املغفل عن اللذات إنه عفيف، وللمتهور إنه شجاع،

 .سخي
   

امللجئ إىل االحتياط يف   األمور، فإنه يدل على قلة اخلوف، فإن اخلوف هواملمادح االخنداع والغلط يف صغار ومن
وقد ميدح أيضاً بالرباءة عن االخنداع أصال لشدة  .الفكر، ويدل على قلة االلتفات إىل مراقبة فوت ما يضن به

 باإلحسان وإن كان من املمادح أيضاً ختصيص األصدقاء. الصديق والعدو ومن املمادح اإلذالل إىل. الفطنة
من  فإن اخلطيب جيب أن يعلم موضع مدح املمدوح حىت ميدحه مبا يالئم ذلك املوضع، فال يأمن وأيضاً. واإلسداء



 823                    ابن سينا- املنطق

ومن . البالد واألمم وامللل أن يكون املمدوح به يف موضع مذمة يف موضع آخر، بل جيب أن يعلم املمادح حبسب
إذا تشبه م اخللف فاستوجب مزيد مدح وكرامة من  خصوصااملمادح ذكر السلف الصاحل واآلثار اليت خلدوها، 

أو كان ما يكسبه أقل مما كان ينبغي أن ينحو حنوه من اخلري والفضيلة،  تلقاء نفسه، وإن قصر عن شأو سلفه،
ا والكبري اهلمة كلم .املتوسط يف مهته، أو كان ما يكسبه أقل مما كان ينبغي، فإذا أجنح، اقتنع فلم ميعن كاإلنسان

ومثل . وصار أحرص على اقتناء املآثر املستصعبة أمعن يف اإلجناح، أمعن يف استئناف اجلد حنو إدراك ما هو أعلى،
املوروث، بل يستخف به، وينشط الدخار احلسب والشرف املكتسب، ويقل  هذا اإلنسان ال يقتصر على الشرف

خماطبا أباء  يلته، كما قال بعض الناس يف مديح سوسدسورمبا ارتقى بأفعاله إىل درجة تفوق درجة قب افتخاره بآبائه،
 .اليونانيني كأن الساطورانس قبيلة أشرف من. إنه اليوم يف الساطورانس: وإخوانه

اليت بالعرض، فإذا بدر نفعه مل يذكر إال  وأما. وأول األفعال اليت يستحق ا املدح ما صدر عن قصد أو عن مشيئة
فإن املتكرر مرارا قد يظن به أنه مقصود من الفاعل، . يصدر عن مشيئة مادح، ويشبه مباأن يتكرر، فيلحق حينئذ بامل

اليت تنسب إىل  وأما املظنونة فهي. واملمادح احلقيقية هي األفعال االختيارية. بالبخت قليل التكرر ويعتقد أن الذي
در عن تأديب وتقومي، ليس عن نشاط تص إن األسد يلد األسد، واحلية تلد احلية؛ وكذلك اليت: النسب، حىت يقال

فإن اإلنسان حيرص على اإلتيان مبا يكثر منه مشاهدته . األوالد باآلباء على أنه ليس يبعد من احلق أن يتشبه. غريزي
عليه، دل على أن  فإنه إذا فعل ما نشأ. نشؤه، ولذلك ما قد حيمد الفاعل إذا فعل اجلميل املنشؤ عليه ويستمر عليه

فإن أعماهلم . قد فعل ما فعل آباؤه فيكون حينئذ.  صدر عن فضيلة وعن ملكة فيه رسخت مع النشوءالفعل إمنا
أعماهلم ألا عن أفعاهلم؛ وإمنا ميدحون على أفعاهلم ألا تصدر عن  وإمنا ميدحون على. الباقية دالئل على أفعاهلم

إنسان ما، فإنا   حىت لو تيقنا وجود الفضيلة يففأما استحقاق احلمد فهو لنفس الفضيلة،. املوجودة فيهم فضائلهم
وإن كان استحقاق . ال،ي هي املمدوحة مث الفعل دليل على الفضيلة. مندح ذلك اإلنسان، ولو مل نر فعال فعله

وكما أن . وأما السعادة املشهورة فهي من باب االتفاق والبخت .والفعل هو اإلنعام. احلمد ال يكون إال على فعل
 .كذلك االتفاق اجليد جنس للسعادة ل جنس للفضيلة،صالح احلا

   
خاصا بكل واحد منهما،  الكالم يف املدح واملشورة نوع جديد، أي غري ما قلناه مما هو خاص أو مما قد اعترب لكن

ر مندح به املمدوح أشياء قد يشار ا على املشا وذلك أن من الذي. بل شيئاً يعمهما وغريمها من األمور اخلطابية
 ينبغي أن ال تستنيم إىل السعادة االتفاقية، بل أن تستنيم إىل ما تيسر لك من: املشري فإنه كما يقول. وبالعكس. عليه

إنه هو : املادح يف املمدوح املآثر املكتسبة باملشيئة، ويكون هذا مشورة على سبيل تفويض وإطالق؛ إذا كذلك يقول
فإذا أردت أن متدح، . أتته منها حظا غري موثوق به ه من أسباا ماالذي حاز احملاسن بسعيه، ليس الذي اتفق ل

كانت املشوريات تتشاد يف أمور، فيمنع عن بعضها ويطلق بعضها، فالذي لو  فإذا. فيلزمك أن تتأمل ما متدح به
قل من فانت .اإلذن فيه ورأيته املستصلح من األمرين للتقرب باملشورة به، فهو املستصلح للمدح أشرت ألطلقت

وكذلك أمر املشورة، باأللفاظ املعظمة  وينبغي أن يؤكد أمر املدح،. املشورة إىل املدح، ومن املدح إىل املشورة
وإنه قريع عصره فيه، وإنه وحده فعل، وأول من سن، وأسرع من  إنه هو نسيج وحده يف كذا،: املفخمة، كما يقال
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ملن  زمان يعسر فيه فعل مثله، وإنه صار قدوة لغريه، وأقام غريهفعل مثله فعال، وفعل يف  فعل مثل فعله، وأكثر من
واجلمهور، وخصوصا إذا  سواه، وأصبح مزجره عن الفحشاء واملنكر أمة يؤتسي به يف اجلميل شهرة عند الناس

إنه فعل كذا ال كفالن الذي قصر : يقال وكذلك. ويقال يف كل شيء من ذلك ما يشاكل. كان فعل ذلك بقصده
فإن أكثر الناس يستفضل نفسه على . مليئا باملقايسة بينه وبني غريه وليس كل إنسان. ل كفالن الذي وفق لهعنه، ب

عن اجلذع  إن املرء ليعمى: وعلى ما يقال. ويستهني رذيلته وعيبه الذي لو كان يف أخيه استكثره غريه يف فضله،
كان يعترب نفسه من غريه يف  ثل سقراط الذيوليس كل إنسان م. يعترض يف حدقته، ويلمح قذاة يف عني صاحبه

. ومن احملمود أن جيتهد يف التشبه. إذا تشبهت باألخيار جماري أخالقه، فيعاقب نفسه إذا تشبهت باألراذل، ويثيبها

 .الفضائل فإن اتهد كاحلاصل يف ختوم

والشرف . الشرف شرف مفردوالزيادة يف  .والتعظيم يدل على زيادة يف الشرف. فبهذه األشياء يكون التعظيم
والتفخيم أشد مشاكلة للمدح وأما الدالالت والربهانات فأشد مشاكلة  فإن التعظيم: وباجلملة. املفرد ممدحة خاصة

فباملعدومات  املمادح باحلاضرات، وأكثر احلاضرات مقرا، وقلما يطلب دليل عليها واما املشوريات ألن. للمشورة
ملا سيكون أشد من مسها إىل تصحيح  تصحيح الغائب باحلجة وضرب األمثال مما كانومتس احلاجة إىل . الغائبة

استيضاح صحة احلجة، فاللحاكم، ألن احلاكم ينبغي أن يورد  وأما الكالم الذي هو فصل القضاء، وهو. احلاضر
  املشورة من غريه،وضرب األمثال من األمور املستقبلة واملاضية أوقع عند اجلمهور يف .الفصل الذي ال مطعن عليه

كأنه أقرب إىل األمر العقلي  وللتذكري تأثري أكثر من املشاهدة، ألن التذكري. ألنه أمر قد كان ودرس وبقي ذكره
وقد تستنبط املمادح من . الذي يشترك فيه اخلاص والعام الذي خيتص بذوي األلباب، واملشاهدة إىل األمر احلسي

 .طأ فيهااخل املذام، والصواب يف املشورة من

  فصل

  الفصل اخلامس

 يف شكاية الظلم

  واالعتذار بأنه ال ظلم

إليه، وحندد القياسات املشاجرية، وأن نبني األمور اليت جيور  وأما القول يف الشكاية واالعتذار فقد حان أن ننتقل
ألن جيار  عرض ا اإلنسانمقدمات يف أنه ملا كان الفاعل كذا أقدم على اجلور، واألمور اليت ي ألجلها، فتؤخذ منها

والغايات اليت كان جيار ألجلها اجلور،  عليه، فتؤخذ منها مقدمات يف أنه ملا كان املفعول به كذا أقدم باجلور عليه،
إن اجلور إضرار يقع بالقصد واملشيئة : ينبغي أن حندد اجلور، فنقول وقبل ذلك. واألمور اليت هي يف أنفسها جور

 .رعيةالش متعد فيه الرخصة

أزمنة وإما عامة غري مكتوبة، لكن  إما خاصة مكتوبة حبسب شارع شارع، وبالد بالد، وأزمنة: والشريعة والسنة
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مثل إيثار أرذل األوالد بالتحلي، فإنه يصح يف السنة املكتوبة، : ختالفا ورمبا. أكثر الناس وجلهم يعتقدوا، ويروا
السنة املكتوبة،  والقضاء املر مبين على. نه يف السنة الغري املكتوبةاملؤثر يف وقت الصحة، ومينع ع إذا وقع من

مصلحة الوقت مشوبة بسنة امللك، وهو  والوساطة على السنة للغري املكتوبة، واحلسية على أقرب السنتني من
 .السياسة

   
فإنه ال يعد به حمسنا  عا،ألن الذي يصدر عنه فعل ما طبعا أو قسرا، ال مشيئة وطو. هو الذي يضر باملشيئة فاجلائر

واملقدم طوعا هو الذي يعلم ما يفعله ويقدم عليه غري  .وأما الذي يقدم طوعا على ما يفعله فهو اجلائر. وال مسيئا
إلقدام عن رؤية ونظر واختيار، وهذا هو الشرير . فمنهم من يكون مقدما هذا .مقسور ألمور يستدعيه إليه هواه

مناسبا   لضعف رأي، وهو الذي جييب يف ذلك داعي ختيل يثري انفعاال نفسانياومنهم من يفعل ذلك .اجلائر
الشهوة أو الغضب أو اخلوف أو شيء  مثل ما يعرض ممن تغلبه. الستعداد خلق له، أو خمالفا للخلق املوجود فيه

 يبدر عن النذل إذا ملح وهذا مثل ما. يفعله، ورمبا يعقبه الندم آخر مما يشبه ذلك، فيعمل من غري روية يستعمله فيما
 النهم إذا عرضت له لذة ويبدر من الكسالن، عندما يتخيل الدعة اليت يهواها، من خذالن مرفقا وعن الشره

استرباح الكرامة وتقية اهلوان  صديقه ومن اجلبان عند اخلوف، فرمبا سلم احلرمي كما يقع من املؤثر للكرامة عند
مؤثر الظفر، عند اعتراض الغلبة، من اقتحام ومن  غضب، من عسف ومنوكما يقع من املغضوب، عند ثوران ال

والعقوبة، من انقباض ومن املائق املافوك يف عقله، عند التبلد فيما بني  األنف ذي احلمية، عند خشية االستخفاف
 استخفاف والصواب، من خبط ومن الوقح اجلريص، عند فائدة تلوح له ومرحبة خسيسة تقرب منه، من اخلطأ

خالئق الناس حركتهم إىل اجلور، أو  فهذه هي األحوال اليت إذا كانت يف. بنضوب ماء الوجه، وقلة رغبة يف احلمد
فينبغي أن . وينتفع اخلطيب باستعماهلا يف أن اجلور وقع من اجلائر. خلق كانوا قد انفعلوا ا وقتا ما، وإن مل تكن عن

حمدودة بأنفسها، ألا تتبع  ألمور املشكوة ستحد، وأما املعاذير فإا غريفإن ا. األشياء اليت ألجلها جيار نبني اآلن
: وتتلقى ا شكاية مصرح ا، أو مضمرة، أو متوقعة، فنقول فمن احملال أن تكون معذرة إال. الشكايات وتتحدد ا

 وما ليس بقصد. اإلنسان، فإما أن يكون عن قصد وإرادة، أو يكون بغري قصد وإرادة إن كل فعل يصدر عن

طبيعة، وإما أن يقع عن  والذي باالضطرار، فإما أن يقع عن. وإرادة، فإما أن يعرض باالتفاق، أو يقع باالضطرار
العادة واخللق، ومنها ما يتبع شوقا حيوانيا، إما حنو اللذة  فأما األفعال اليت تكون عن اإلرادة، فمنها ما يتبع. قسر

قد  ويشبه أن يكون. الغلبة وهو الغضب، ومنها ما يتبع شوقا فكريا أو شوقا منطقياالدفاع و وهو الشهوة، وإما حنو
مجيل، وباملنطقي ما يكون  عىن بالفكري ما يصدر عن الفكر حنو أي غرض كان، وإن كان الغرض غري عقلي أو غري

 وهذه األقسام تنحصر يف .باملنطقي الفكري باحلقيقة ويشبه أن يكون قد عىن بالفكري التخيل،. حنو اجلميل العقلي
فأصاب إنسانا والطبيعي، كمن ركب مطية مستأجرة مثقلة بالقدر الذي عسى أن  االتفاق، كمن رمى صيدا: سبعة

فيوجأ  ما يرخص يف محله عليها، فناء ا حىت نفقت واستكراهي، كمن يلب على يده فيقبض سكينا، يكون غاية
فرصة مل ميلك نفسه أن انتهرها وإما  فإذا أمكنته. د السرقة واالختالسبيده إنسان وإما عادي وخلقي، مثل من اعتا

حىت أنشأ تدبريا يف اختزال مال إنسان وإما غضيب وإما  فكري، مثل رجل اختل حاله، فلم يزل يفكر وحيتال
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 إن: قالوأما قسمة هذه األسباب من جهة األسنان، ومن جهة اهلمم، فمثل ما ي. الذاتية فهذه هي القسمة. شهواين

فإن . فليس ذلك قسمة ذاتية .الشاب جيور يف احلرم ويف الدماء، والشيخ جيور يف األموال، والغىن جيور يف اللذات
. يف احلرم ألنه شاب، ولكن ألنه مغتلم جيور الشاب ليس جيور يف الدماء، ألنه شاب، بل ألنه غضوب وليس

والغين ليس جيور يف اللذات ألنه غين، بل ألنه . يص وقحولكن ألنه حر .والشيخ ليس جيور يف األموال ألنه شيخ
هو  لكن من األقسام اليت تتبع العرض ما. وكذلك الناسك ليس يعدل ألنه عابد، بل ألنه زاهد .حريص متمكن

ذلك ال يتعلق به شيء من  فإن. بعيد عن املناسبة، مثل قسمة الناس إىل البيضاين والسوداين والنحاف والسمان
قريب، وهو مثل قسمة الناس إىل األحداث والشيوخ،  ومنها ما هو. اليت تصدر عنها هذه األفعال بالذاتاألخالق 

والغين . يكفيهم ويلزمهم من األخالق ما تصدر عنها بالذات هذه األفعال فإن هؤالء قد. وإىل العباد والفساق
 .فللغين أخالق ختصه، وللفقري أضدادها. القبيل والفقري من هذا

   
وقد توجب الطبائع  .وأما اليت عن الطبيعة فدائمة وأكثرية. الصادرة عن االتفاق غري مضبوطة وال حمدودة األفعالو

ومل حيسن من ظن . األخالق إىل الطبائع إال بالعرض أيضاً أخالقا متمكنة ال جيب أن تنس األفعال الصادرة عن تلك
وقد . واملستكره يف مجلتها. اخلارجات عن الطبيعة فقد علمتهاوأما . السجايا أن الطبائع يف هذا املوضع تعمل عمل

. لتمهيد معاذيرهم فاملستكرهون عرضة. أحوال املستكرهني مرارا كثرية يف أمور خمتلفة، وعرفوا ما فيه جرب الناس

كانت لذة أو ملنفعة تؤم حنو غاية ترى خريا، ورمبا  إمنا الذي جيب علينا تفصيل القول فيه هو ما يكون بروية وفكرة
 فإن الذي يقدم. االنفعال، فيحثه على فعل ما، هو على خالف هيئة إقدام املروي عليه لكن إقدام من يستفزه. غلبة

وأما الذي يقدم . خلق بانفعال نفساين أو خلقي هو الذي قد أعرض له الشيء، فشاهده، فتحرك به إليه انفعال أو
أكثر من جيور عن روية، جيوز ملنفعة، ال للذة،  لكن. غاية وطلبها قصدابروية فهو الذي يتمحل احليلة يف حتصيل ال

واملنطوون على . فليس جيورون يف اللذة لينتفعوا ا يف شيء، بل لنفس اللذة وال لغلبة، وأما الشهوانيون الفجار
فإن التأديب . الثأر ذوفرق بني العقاب وبني أخ. يطالبون الثأر ألجل التشفي والغلبة، ال ألجل التأديب إحنة ووتر

واما الثأر فاملقصود بطلبه ليس حاال حتصل يف املفعول  .يقصد به تقومي املسيء وتثقيفه وردعه وجمازاته ألجل جمازاته
وكل متبع روية أو مطيع خلقا أو انفعاال فله لذة . وهو التشفي واالبتهاج باالنتقام به فقط، بل حاال حتصل للفاعل،

كثريا مما هو غري لذيذ  فبعض اللذات علتها الطبيعة وبعضها علتها العادة، حىت إن.  لذة علةولكل. فيما يطلبه ما
 -شيء طوعا الرتياد خري ولذة حقيقية أو مظنونة  فإن اإلقدام على: بالطبيعة يعود لذيذا باالعتياد، وباجلملة

. د األوسط إىل ما يرتاد من اخلري عندهفإن املروي هو مستعمل احل. املروي  هو خاصة-البتغاء املنفعة : وباجلملة

بالروية طلب النافع،  األوسط هو املنفعة، حىت إن الشر باحلقيقة أو بالظن، أو اليسري من اخلري قد يطلب وهذا احلد
لكن النافع قد ذكر يف باب . النافع واللذيذ فحري بنا أن نتكلم يف. ليتوصل به إىل غاية هي خري أو ترى خريا

 .قي اللذيذاملشورة، فب

  فصل
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  الفصل السادس

 يف أسباب اللذة الداعية إىل اجلور

وأعين باحلس . أثر يؤديه احلس بغتة، يكون ذلك األثر طبيعيا لذلك احلس إن اللذة حركة النفس حنو هيئة تكون عن
 .املؤمل هووالشيء الذي يفيد هذه احلركة هو اللذيذ، وضده الذي يفيد هيئة مضادة هلذه . معا الظاهر والباطن

   
واملستكره . طبيعة مكتسبة واملعتادة واملتخلق ا هي أيضاً كالطبيعة، إذ العادة كأا. الطبيعية كلها لذيذة فاألمور

املؤملات، والكسل واالستراحة والتواين والعصيان  ولذلك صار االعتناء وبذل اجلهد والدؤب من. خمالف هلما مؤمل
وغري . واملشتهى لذيذ كيف كان لذة نطقية أو غري نطقية. حنو األمر الطبيعي اوالترف والنوم من اللذيذات، أل

يطلب، وهي اليت  اليت يتوجه إليها الشوق ال عن فكرة ورأي ومتثيل بني أنه هل جيب أن يطلب أو أن ال النطقية هي
ليست طبيعية، بل عقلية، مبا لذات إىل النفس  لكن السمع والبصر قد خيتصان بتأدية. تنسب إىل الطبيعة وإىل احلس

يسمع فضيلة فيرتع إليها، أو يبصر صنعا مجيال فيحن حنوه، ويؤثر التشبه  تدل عليه من غري املعىن احملسوس، كمن
ويلذ  وأما التخيل فله نوع من اللذات، إال أن التخيل حس ضعيف كأنه أثر عن حس،. من مكتوب به، أو يقرؤه

عن مفردات حمسوسة وسالفة،  ملأمول يطابق املذكور وخصوصا وإمنا تؤمل تركيباتوأكثر ا. بالتذكري أو بالتأميل
وإن احلس للحاضر، والذكر . فذكرت، مث أملت فيكون االلتذاذ بالذكر أو باألمل تابعا للذة حسية شوهدت

شوق يسقط مع فإن ال. الذكر والتأميل أشد إلذاذا من املركون إىل حصوله ورمبا كان. للماضي، والتأميل للمنتظر
اللذيذة  ومن األذكار. وهذا خيتلف باختالف األوقات، واالألحوال، والسجايا. من هذا القبيل واملالل. الظفر

الغضب أيضاً فكثريا ما يلذ،  وانبعاث. أذكار مشقات قوسيت فتخلص ا من خطر، أو توصل ا إىل مراد ووطر
فإن . ولال الغلبة ملا لذ الغضب. الغضب ألجل من الشهد إن: وسلتخيل الغلبة اللذيذة واستقرائها، كما قال أومري

وأيضاً فإن الساقط اخلامل الذي ال اعتداد به قلما . لعلو شأنه، غري لذيذ. منه الغضب على من ال يرجى االنتقام
ه يتخيل معه وذلك ألن .والشهوة قبل املواقعة قد تلذ، ملثل هذا الشأن. بالتسخط عليه، لقلة االلتذاذ بغلبته يلتذ

وهلذا ما يعرض لبعض املصابني أن ينقبضوا عن املآمت . واملؤمل وهلذا ما يلتذ املتذكر. املواقعة ومصادفة املشتهى، فتلذ
عارضة  ورمبا اجتمع يف. بلذات الذكر واألمل، وخشية أن يؤكد املأمت خيال األمل يف النفس واملناحات تسلية للنفس

قال أومريوس الشاعر يف وصف  ه يلتذ بتذكار من أصيب به، ويتأمل بفقدانه، وكماواحدة لذة وأمل، كاملصاب فإن
ومن اللذيذات إدراك . صرخوا صرخة فاجعة لذيذة إنه ملا تكلم بذلك،: كالم إنسان يندب ميتا ويؤبنه ويذكره

ا، إال أن يترجى أن احلنق، إذا مل يستقص التشفي باالنتقام، بقي حسري وكما. الثأر، وإخفاق العدو يف الطلبات
الناس خلقا  والغلبة لذيذة، ال جلمهور الناس، بل لسائر احليوان، فضال عن مؤثريها من. بالرجاء التالقي، فيفرح

اللعبية كالضرب بالصوجلان واملراماة  وهلذه العلة ما صار استعمال األدوات. وطباعا، وإن اختلفت الدرجات فيه
فبعضها ال يلذ ما مل يتمهر فيها كالشطرنج . جيري جمراها لذيذة د وسائر ماباألحجار واملالعبة بالشطرنج والنر

ألذ  والغلبة بالواجب والقسط ألذ عند قوم، واليت تقع باملشاغبية والتلبيس. احلال كالصيد والنرد، وبعضها يلذ يف
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من الكرامة، ملا يتخيل من ذلك  وكثري من الغلبة وغري الغلبة يرغب فيه ملا يتبع. عند آخرين، حيسب انشعاب اهلمم
فإن اتهد يف الفضيلة رمبا صرف وكده إىل اجتهاده بسبب  .استحقاق الغالب واملعجب إياها مع الغلبة أو التعجب

ووجوه احلاضرين أدعى إىل ذلك من الغيب، واملعارف أوىل . ذلك يزيده غلوا فيه وحىت إن إكرامه على. الوجوه
واحملصلون أوىل به . اآلتني واحلاصلون أوىل به من.  والبلديون أوىل به من الغرباء.يبتغي وجوههم من األجانب بأن

املستخف م جدا مثل البهائم واألطفال وأشباههم من الناس فال  وأما. واألكثر عددا أوىل به من األقل. من األغتام
 وإمنا. ب حىت اجلسم إال ويستلذفما من حبي. واألحباء من األمور اللذيذة. الوجه لديها تز األنفس إىل طلب

اإلنسان بأن يكون حمبوبا مقربا  وأما التذاذ. يستلذ احلبيب ملا يتخيل فيه من خري يصل منه أو يريده هو ملن حيبه
وألجل ذلك ما يبارز املعجب من نفسه بني الصفوف  وكذلك أن يكون متعجبا منه،. فليس ألجل شيء خال نفسه
فإن . والتملق أيضاً هلذا السبب لذيذ. ما يتجشمه التذاذا مبا يعجب من نفسه ، فيتجشموجممع الزحام ومآقط اللقاء

    األحوال وجتددها وتغري. واملعتاد لذيذ. وتكرير اللذيذ لذيذ. معجب من نفسه مبا يظهره من املواالة املتملق

يستكمل مبا تورده  ن الوهم إمنافإ. يستحدث معه من اإلحساس ا، ويكمل به من الوهم املتسلط علينا لذيذ، ملا
والتعلم لذيذ . الوطر، فال تأثري لبقائه وأما احلاصل فيكون كشيء قضى منه. عليه احلواس من الفوائد اجلديدة

منه إذا استكمل، وألن التعلم خيرج أمرا دفينا يف قوة الطبيعة إىل  ويشبه أن يكون إلذاذه ملا خييل من التعجب
جودة  واالنفعال اجلميل كاالحتمال الدليل على. والفعل اجلميل إذا فعل لذيذ. نعةحصوله ص االستكمال وإىل

احلسن إمنا يلذ ألنه يشتاق فيه إىل  والفعل. االقتدار، وكمال املسكة لذيذان، وكأنداب اجلروح يف مزاولة الشجاعة
. والكفاية لذيذة. اية لذيذةواهلد. ويف االنفعال أحدمها فقط .أحدمها احلسن، واآلخر إظهار االقتدار: أمرين

 وكما أن التعلم لذيذ بسبب ما يتوقع من التعجيب، كذلك احملاكمات كلها كالتصوير .وانسداد اخللة لذيذ

إذا بلغ ا املقصود من  لذيذة والنقش وغري ذلك لذيذة، حىت إن الصورة القبيحة املستبشعة يف نفسها قد تكون
ألا حسنة، بل ألا حسنة احملاكاة ملا حوكي ا عند  بشع، فيكون إلذاذها الحماكاة شيء آخر، هو أيضاً قبيح مست

بني  هذا كله للمناسبات. يتخلص ا عن املكاره لذيذة، ال لغايتاا، بل جلودة ترتيبها واحليل اليت. مقايستها به
وشبيه اللذيذ لذيذ، مثل شبيه . لطبيعةا وهذه املناسبات أمور يف. الصورة مثال وما حياكيها، وبني احليلة وما تعمل فيه

. نفسه إىل نفسه لذيذ، مثل الصيب إىل الصيب، واللص إىل اللص وشبيه نفس الشيء لذيذ إليه، ألنه. الصديق

 والسلطان والترائي باحلكمة واالستبصار لذيذ عند اجلميع،. العادة، ألن العادة حمبوبة وكذلك املناسب يف

فيما بينه وبني نفسه يف  مث ارتياض املرء. والتمكن من عول األقارب ورياستهم لذيذ. وخصوصا عند حميب الكرامة
فهذه هي اللذيذات، وأضدادها هي . احلادة لذيذة واملضاحك والنوادر والفكاهات. اكتساب الفضيلة جيد لذيذ

هم إمنا يستكمل مبا فإن الو. ا، ويكمل به من الوهم املتسلط علينا ، ملا يستحدث معه من اإلحساس.املؤذيات
والتعلم لذيذ . لبقائه وأما احلاصل فيكون كشيء قضى منه الوطر، فال تأثري. احلواس من الفوائد اجلديدة تورده عليه

وألن التعلم خيرج أمرا دفينا يف قوة الطبيعة إىل  ويشبه أن يكون إلذاذه ملا خييل من التعجب منه إذا استكمل،
واالنفعال اجلميل كاالحتمال الدليل على جودة . اجلميل إذا فعل لذيذ والفعل. االستكمال وإىل حصوله صنعة

يشتاق فيه إىل  والفعل احلسن إمنا يلذ ألنه. املسكة لذيذان، وكأنداب اجلروح يف مزاولة الشجاعة االقتدار، وكمال
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. والكفاية لذيذة. ذيذةواهلداية ل. فقط ويف االنفعال أحدمها. أحدمها احلسن، واآلخر إظهار االقتدار: أمرين

بسبب ما يتوقع من التعجيب، كذلك احملاكمات كلها كالتصوير والنقش  وكما أن التعلم لذيذ. وانسداد اخللة لذيذ
حماكاة شيء  حىت إن الصورة القبيحة املستبشعة يف نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ ا املقصود من وغري ذلك لذيذة،

. احملاكاة ملا حوكي ا عند مقايستها به فيكون إلذاذها ال ألا حسنة، بل ألا حسنةآخر، هو أيضاً قبيح مستبشع، 

هذا كله للمناسبات بني الصورة مثال وما . ال لغايتاا، بل جلودة ترتيبها واحليل اليت يتخلص ا عن املكاره لذيذة،
وشبيه . شبيه الصديق وشبيه اللذيذ لذيذ، مثل. ةوهذه املناسبات أمور يف الطبيع. وبني احليلة وما تعمل فيه حياكيها،

وكذلك املناسب يف . الصيب، واللص إىل اللص نفس الشيء لذيذ إليه، ألنه نفسه إىل نفسه لذيذ، مثل الصيب إىل
. والترائي باحلكمة واالستبصار لذيذ عند اجلميع، وخصوصا عند حميب الكرامة والسلطان. العادة، ألن العادة حمبوبة

. جيد لذيذ مث ارتياض املرء فيما بينه وبني نفسه يف اكتساب الفضيلة. عول األقارب ورياستهم لذيذ كن منوالتم

 .هي املؤذيات فهذه هي اللذيذات، وأضدادها. واملضاحك والنوادر والفكاهات احلادة لذيذة

 .فهذه هي ما يدخل يف باب اللذة من غايات اجلور

  فصل

  الفصل السابع

 سهلة للجوريف األسباب امل

  كانت يف نفس ما جري به أو يف اجلائر أو يف اور عليه

   
اجلور مما يسهل جتهيله  من ذلك أن يكون. الداعي إىل اجلور من انتهاز الفرصة، وحسن التأيت، فسنعدها عدا وأما

ري املمكن من األمور وأما الكالم يف املمكن وغ. الغنم وإخفاؤه وإنساؤه، أو يكون الغرم فيه، إن شاع وظهر، دون
ومما يؤمن . اجتمع التمكن وأمن سوء العقىب، دعا ذلك إىل ارتكاب اجلور دعاء حثيثا ولكنه إذا. فسنشرحه أخريا

وهذا . منهم بسبب كثافة العشرية، وكثرة الشيعة، وخصوصا إذا كانوا شاركوا يف العهدة، هم أو آخرون هم ذلك
عليه، فريجى احتماله أو حسن مرجوعه بأدىن  ، وتأكد الصداقة مع اورومن ذلك زوال احلشمة. من جانب اجلائر

أو إذا أمل ذلك من احلاكم، فيطمع يف ميله، أو ختفيفه عليه النكري . احلاكم اعتذار خياطب به، وملا ترافع بعد إىل
حد يقام عليه، أو  عرضوكذلك إذا كان اور عليه مريضا، أو ضعيفا، أو ب. جنبة اور عليه أو احلاكم وهذا من

وهو أيضاً قد يقدم على اجلور، فإن مثله ال  .فإنه إذا كان كذلك، أقدم على ظلمه من غري مباالة. بالء يساق إليه
عالنية جدا، وجماهرة حقا، إما بترويج اجلد منه على أنه هزل، أو باختداع  ومن ذلك أن يكون اجلور. يظن به اجلور

ألن كل حتفظ إمنا هو  ومثل هذا اجلور ال يتحفظ منه،.  ذلك لو مل يكن واجبا، مل جياهر بهواإلحياء إليها أن األوهام
ولذلك فال يتحفظ عن . متناهية يف إنسان واحد عن معتاد الوقوع، والنوادر ال تتقى، وإال الزدمحت تقيات غري
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د أعدائه إياه هو بصدد كل بالناس، والواثق بصحبتهم، والغافل عن ترص وكذلك فإن حسن الظن. صديق أو محيم
 ومن الناس من يهمل. ومثل هذا يسهل اجلور عليه ملا يظن به من تضييع االحتياط. عنه جور لسقوط التحفظ

احلجة له يف التنصل أنه ليس  التحفظ إيهاما من نفسه سالمة الصدر، ليقل االحتراز منه، فيتمكن من اجلور، وتقوم
على كتمان ما جار فيه، إما يف األخبار، وإما يف  ليهم اجلور من يقتدرومن الذين يسهل ع. من أهل العدوان

ومما . الناس فعله من مراآته بالتقوى، أو وقوعه حني ما جيور يف زحام ال يبني احلاالت، أي يف أحوال يعمى على
 وكذلك رجاء حيف .الغرامة اجلور رجاء اإلمالل باللجاج، وطول املدافعة عند احملاكمة، واملواقفة، أو بذل يسهل

. بظهور اإلعدام وأنه ليس ممن يسام غرامة وجيرب عليها وكذلك الثقة. من احلاكم إىل جنبة اجلائر، وتعديه يف احلكم

وكذلك من يأمن مضرة . حاضرة وعظيمة، وحياذر مضرة متراخية أو يسرية وكذلك من يرجو يف جوره منفعة
ذكرا  وكذلك من اكتسب بإمعانه يف اجلور. وع هرج يهدر اجلناياتالغنيمة لعموم فتنة أو وق الغرامة عند منفعة

وكذلك الذين ال يرتقبون . نفوسا ينشر أو فخرا يشهر، مثل املؤاخذ بثأره، إذا تعدى حد القصاص، فقتل عن نفس
تكاب ومن الناس من هو بالضد من هؤالء، فيهون عليه ار. جالء فيما جينونه آفة عن خسران يف مال أو اضطرار إىل

 واملرددون يف العقوبات، املعتادون لآلالم. أو عقوبة، إذا أمن اخلسران يف املال اجلور الذي تعقبه فضيحة

من كثرت مزاولته  وهلذا ما يشجع. يستخفوا، فيهون عليهم احتماهلا، وال يقبضهم ذلك عن ارتكاب العدوان
واللذة، وإن اقترن باستئجال املضرة  املنفعةوقد حيمل على ذلك ضعف الرأي، وهو الرضى باستعجال . للحروب

. يردعهم عاجل اخلسران عن مزاولة جور يعقبهم آجل االلتذاذ وههنا قوم بالضد منهم ال. واألذى الكليمني

حمموال  محل على اجلور تقدير اجلائر أنه يعتذر بأن ذلك قد وقع منه اتفاقا، أو أنه كان عليه ورمبا. وهؤالء أجل رأيا
أو يكون من ظاهر حاله   أو كان سهوا وخطأ، أو صدر عن طبيعة مستولية عليه وعادة متقررة فيه،مستكرها،

أجلأين إىل هذا اجلور وال امتساس حاجة إياي به، وال يل  وما الذي: االستغناء عن ذلك اجلور فيقول عند التظلم منه
 حاجة: فاحلاجة على وجهني. ة إىل االزديادتعاطيه؟ على أن االستغناء ال يلحق احلاج سبيل مستقيم إىل غرض دون

واخلب منهم ينسب  .ضرورة وهي للفقراء وحاجة شره وهي لألغنياء، وإذا أجنح صاحبها مل حيمد، بل ذم لشرهه
ومن األمور اليت تكون يف . والغيب بضده. اجلدل ذلك اإلجناح إىل اجلد واالتفاق، دون القصد، وال يظهر بسببه كل

اور عليه عييا عن اجلور، أو خمذوال، ال ناصر له، أو يكون عنده ما حيتاج  ألشرار فيه أن يكوناإلنسان فيطمع ا
احلقوق، أو يكون من  املضطر أو املتنعم، أو يكون يف طباعه من قوم منظرين مساحمني ال يستعجلون يف اقتضاء إليه

    واألقرباء أيضاً، فإن األولني جيار. القرابة

فتخفى عليهم مظنة  وألن األقرباء ال يسيئون الظن بأقربائهم،.  وهؤالء جيار عليهم استسماحااستضعافا، عليهم
وكذلك الذين حسنوا . عن املشاجرة وكذلك حال أهل التقوى والصيانة والترفع. اجلور، فيدرس األمر وخيفى

والداعي إىل ذلك أمن . لمومن ال يظلم الناس يظ: قيل الطرائق وصححوا األمانات يقصدون باجلور أحيانا، ملا
وكذلك احلييون والذين يعدون . فإم ال يلحون على احلكام بفصل القضاء وكذلك املتدعون الكساىل،. جانبهم

استحقارا  وكذلك املدعون املتظلمون كثريا املعتادون للظلم، فإم يظلمون. إخسارا من فوت املال الشغب أشد
والذين شارفوا . فمجتهم جمالس احلكام ذلك الذين أخفقوا كثريا يف الشكاياتوك. وثقة بأم ملوا التأمل والتظلم
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اجلنايات بينهم وبني الظهور للحكام واألئمة، فهم مرتقبون حلول  والذين قد حالت. االنتصاف مرارا فلم ينتصفوا
أى  ومن. ملستخفونوا. والواترون قوما بأنفسهم أو ذويهم معرضون للجور من القوم. عنهم النكري م، ملا سلف

وإن كان عظيما، التفت . إليه فإن كان املنهي يسريا، خف ومل يلتفت. منه ترة، أو أى منه استخفاف، وهو صديق
واما العدو فرمبا . عليه وإن كان أليما من حيث هو جفاء إليه، وأصغى حنوه إصغاء ملذا، ملا يؤدي من حيث يوقف

ومن ليس بصديق وال عدو، فأجدر أن يكثر التهاون .  ورمبا ثقل ما يستفظعيتوقع، خف عظيم ما يبلغ عنه خفة ما
فقط، مثل الغرباء، ومثل  ومن الناس من جيار عليهم ال ملنفعة، بل للذة. إذا مل يتعده إىل املكروه من فعاله مبقاله،

خروج أمثال هؤالء إىل والسبب يف ذلك . لغريهم أصحاب الغفلة فإن إيذاءهم والتعرض هلم أيسر على األشرار منه
وهلذا ما يولع الصبيان باانني، فإذا . إحراج من يسرع إليه احلرج لذيذ فقد علم أن. القلق سريعا أليسر موحش

بالتعدي عليهم،  واملعتدون املسيئون يلتذ. حيتملون، وادعوهم وإذا رأوهم يزدادون نزقا، زادوهم إحراجا رأوهم
وكذلك من . ويتحرى بذلك قربة إىل الناس م ملا يفتنون أو يعذبون به مستحقون،وتؤمن عاقبة اإلنكار فيه، كأ

واحلكماء احملتملون البالغون يف اإلغضاء يلتذ . واملتعجبون منهم ساعدهم، أو فرح بسوء صنيعهم، ومجيع شيعتهم،
شكايته، قد   والذي وقف على.واملعاشر يظلم، ثقة باحتماله أيضاً. من حلمهم، أو أمنا لغائلتهم اجلور عليهم، تعجبا

. فلما وقعت، فقد كان ما كان يتقي. اجلور ينشط البتداء اجلور عليه، إذا كانت الشكاية هي املتقاة والصادة عن

والذين هم بشرف . مقابلتهم مبثله مما ال يعد جورا، مثل قتل من هم بالقتل والذين يفطن جلور هم يهمون به، فإن
غري ذلك  ليهم من ذلك النوع، أو من نوع آخر، مثل من ماله عرضة لنهب جائر، فإنيهون اجلور ع من جور، فقد

وذلك ألنه ملا أيقن بفوات ماله، مل ير . استحله اجلائر رمبا أقدم على مشاركته يف النهب إقداما، لوال ابتداؤه به ملا
وكما ذكر أن .  سلب ثيابه عنهوكذلك من أشرف على الغرق، فابتدر إىل. إليه مصريه إىل اجلائر أوىل من مصريه

ميتنعوا،  شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم، فلما رأوهم قد بذلوا الرضا بذلك، وهلم أن قوما شاهدوا
يف أشياء ختفى، ويتوقع فيها الصفح،  وقد يسهل اجلور. عمدوا إليهم، فسبوهم وحجزوا بينهم وبني الطائفة املبتدئة

كاألطعمة، أو لسهولة تغريه عن حاله، إما بالشكل أو اللون كالثياب،  رعة استحالته وتغريهحلقارة اور فيه، أو لس
املوجود قدميا عنده،  فإذا وجدت معه، مل متيز عن. كاألدوية، أو ألن اجلائر ميلك ما يشبهها ويضاهيها أو باخللط

فيه فضيحة، ويكون ستره أخلق بذي بالتظلم  أو يكون يف رفعه إىل احلكام، والبوح. وأوهم ذلك استغناءه عنه
وألن األقرباء ال يسيئون الظن . استضعافا، وهؤالء جيار عليهم استسماحا يهم.املروءة من كشفه، كاجلور يف الستر

عن  وكذلك حال أهل التقوى والصيانة والترفع. فتخفى عليهم مظنة اجلور، فيدرس األمر وخيفى بأقربائهم،
ومن ال يظلم الناس : قيل ا الطرائق وصححوا األمانات يقصدون باجلور أحيانا، ملاوكذلك الذين حسنو. املشاجرة

. فإم ال يلحون على احلكام بفصل القضاء وكذلك املتدعون الكساىل،. والداعي إىل ذلك أمن جانبهم. يظلم

ريا املعتادون وكذلك املدعون املتظلمون كث. إخسارا من فوت املال وكذلك احلييون والذين يعدون الشغب أشد
فمجتهم  وكذلك الذين أخفقوا كثريا يف الشكايات. استحقارا وثقة بأم ملوا التأمل والتظلم للظلم، فإم يظلمون

    والذين شارفوا. جمالس احلكام

مرتقبون حلول  والذين قد حالت اجلنايات بينهم وبني الظهور للحكام واألئمة، فهم. مرارا فلم ينتصفوا االنتصاف
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ومن أى . واملستخفون. للجور من القوم والواترون قوما بأنفسهم أو ذويهم معرضون. كري م، ملا سلف عنهمالن
وإن كان عظيما، التفت . كان املنهي يسريا، خف ومل يلتفت إليه فإن. منه ترة، أو أى منه استخفاف، وهو صديق

 واما العدو فرمبا. وإن كان أليما من حيث هو جفاءملذا، ملا يؤدي من حيث يوقف عليه  إليه، وأصغى حنوه إصغاء

فأجدر أن يكثر التهاون  ومن ليس بصديق وال عدو،. خف عظيم ما يبلغ عنه خفة ما يتوقع، ورمبا ثقل ما يستفظع
جيار عليهم ال ملنفعة، بل للذة فقط، مثل الغرباء، ومثل  ومن الناس من. مبقاله، إذا مل يتعده إىل املكروه من فعاله

 والسبب يف ذلك خروج أمثال هؤالء إىل. والتعرض هلم أيسر على األشرار منه لغريهم أصحاب الغفلة فإن إيذاءهم

الصبيان باانني، فإذا  وهلذا ما يولع. فقد علم أن إحراج من يسرع إليه احلرج لذيذ. القلق سريعا أليسر موحش
واملعتدون املسيئون يلتذ بالتعدي عليهم، . إحراجا وهمرأوهم حيتملون، وادعوهم وإذا رأوهم يزدادون نزقا، زاد

وكذلك من . ملا يفتنون أو يعذبون به مستحقون، ويتحرى بذلك قربة إىل الناس وتؤمن عاقبة اإلنكار فيه، كأم
اإلغضاء يلتذ  واحلكماء احملتملون البالغون يف. فرح بسوء صنيعهم، ومجيع شيعتهم، واملتعجبون منهم ساعدهم، أو

والذي وقف على شكايته، قد . باحتماله أيضاً واملعاشر يظلم، ثقة. جلور عليهم، تعجبا من حلمهم، أو أمنا لغائلتهما
. فلما وقعت، فقد كان ما كان يتقي. الشكاية هي املتقاة والصادة عن اجلور ينشط البتداء اجلور عليه، إذا كانت

والذين هم بشرف  .ه مما ال يعد جورا، مثل قتل من هم بالقتلجلور هم يهمون به، فإن مقابلتهم مبثل والذين يفطن
ماله عرضة لنهب جائر، فإن غري ذلك  من جور، فقد يهون اجلور عليهم من ذلك النوع، أو من نوع آخر، مثل من

ه، مل ير وذلك ألنه ملا أيقن بفوات مال. لوال ابتداؤه به ملا استحله اجلائر رمبا أقدم على مشاركته يف النهب إقداما،
وكما ذكر أن  .وكذلك من أشرف على الغرق، فابتدر إىل سلب ثيابه عنه. اجلائر أوىل من مصريه إليه مصريه إىل

الرضا بذلك، وهلم أن ميتنعوا،  قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم، فلما رأوهم قد بذلوا
وقد يسهل اجلور يف أشياء ختفى، ويتوقع فيها الصفح، . بتدئةامل عمدوا إليهم، فسبوهم وحجزوا بينهم وبني الطائفة

كالثياب،  لسرعة استحالته وتغريه كاألطعمة، أو لسهولة تغريه عن حاله، إما بالشكل أو اللون حلقارة اور فيه، أو
 قدميا عنده، معه، مل متيز عن املوجود فإذا وجدت. أو باخللط كاألدوية، أو ألن اجلائر ميلك ما يشبهها ويضاهيها

احلكام، والبوح بالتظلم فيه فضيحة، ويكون ستره أخلق بذي  أو يكون يف رفعه إىل. وأوهم ذلك استغناءه عنه
 .الستر املروءة من كشفه، كاجلور يف

   
  فصل

  الفصل الثامن

 يف التنصل واالعتذار

  وجواب الشاكي بتعظيم اجلناية واملعتذر بتصغريها
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يف  إما: وكل ذلك. خمالفة السنة املكتوبة، وقد يكون حبسب خمالفة السنة الغري املكتوبة إن الظلم قد يكون حبسب
واحداً أو يأخذ ماله أو حبسب  إما حبسب واحد، كمن يضرب: وكل ظلم. امللك، وإما يف الكرامة، وإما يف السالمة

وذلك كما علمت . حيث ظلموالظالمة حال املظلوم من  .املدينة، كمن يفر من الزحف، وال يشارك يف البيعة
إما : واملتنصل. وبإزاء املتظلم املتنصل. وليس كل مضرة ظلما، وال كل منفعة عدال .باملشيئة، وطوعا، وعلى أقسامه

يكون ا ظلما، كما  ينكر أصال ملا رفع عليه يف قصة الدعوى وغما أن يقر به، وينكر وقوعه على اجلهة اليت أن
الزينة غافال عن كوا وقفا على املصلي، وإنه فعل  إنه عاشر ومل يفجر، وإنه كان أخذإنه أخذ ومل يسرق، و: يقول

. فعله سرا غري جهار، وعلى جهة مل يفصح به، وإنه واطأ العدو احتياال عليه ال له ما شكى فضحه املفعول به، لكنه

. على جهة، وباملشيئة ل، بل لوقوعهأصناف الظلم والفضيحة واالستهانة والزنا إمنا تصري ظلما، ال لنفس الفع فإن

جهة يكون ا ظلما، أو لوقوعه كذلك غلطا  إما بإنكار نفس الفعل، إو بإنكار وقوعه على: فيكون االعتذار
وأما . أما املكتوبة فريجع إليها يف كميتها. بالشرائع املكتوبة واملشتركة وهذه اجلهات تتحدد. وسهوا، ال باملشيئة

يستحق به املدح أو  لعدل واجلور يتفاضل فيها على حسب تفاضل اخلري والشر، إما من جنس مااملكتوبة فإن ا غري
 .الذم، وإما من جنس ما يستحق به الكرامة واهلوان

ينبغي أن حنسن  :ينبغي أن حنسن إىل احملسن، مث فعل ذلك، استحق املدح بفعله ومن قال. أم من قال ومثال األول
 .لفعله  ذلك، استحق الكرامة منهم أيضاًإىل اإلخوان كافة، مث فعل

املكتوبة عدال من غري تفصيل ملخص،  فإن احللم يعد يف السنة. وكثري من العدل ال يكون حبسب املكتوبة مفصال
: احللم يف بعض املواضع رذيلة وجور حبسب السنة املشتركة، كما قيل فإن. مث يفصل بالسنة الغري املكتوبة املشتركة

وحيتاج أن  وإمنا يقع هذا اإليهام يف السنن املكتوبة حيث ال يفصل العدل واجلور على واجبه، . عجزإن بعض احللم
أن يكون املتعرض للشرع غري مؤيد من  أحدمها: يردف حكم السنة املكتوبة فيه حبكم السنة الغري املكتوبة لشيئني

سه غري ممكن إاؤه إىل آخره تفصيال، ألن ألن األمر يف نف السماء، وإمنا هو متكلف خارجي فيجهل ويتهم وإما
 فيكون الشارع إمنا يشرع أحكاما كلية، حيتاج أن يستعان يف تفصيلها حبسب. هلا املخصصات اجلزئية ال اية

ومثال هذا أن الشارع إذا . عقال الواقعات اجلزئية باحملمودات والسنن الغري املكتوبة، وهي اليت تسمى عند اجلمهور
ميكنه بعد ذلك أن يفصل مجيع وجوه القتل باحلديد، من جهة  ل باحلديد، فيلزم أن يقتل باحلديد، فليسمن قت: قال

أو من جهة املضرب، أو من جهة عوارض جزئية أخرى، رمبا تعرف هلا أحكام وتكون  القتل، أو من جهة احلديد،
كان ظلما وعدال حبسب  الظلم والعدل، إذافبني أن كثريا من . حمدودة وال مضبوطة، ودون إائها فناء العامل غري

ورمبا كانت . السنة الغري املكتوبة على سبيل التفصيل الشريعة املكتوبة، فرمبا جيد املعتذر فيه خملصا بالتجائه إىل
 املكتوبة أصال، كما كان يف بعض السنن املكتوبة القدمية أن البس اخلامت، إذا شال يده السنة الغري املكتوبة ختالف

 .ذلك ري منكوسة، استحق التأديب ونسب إىل الظلم، والسنة الغري املكتوبة تبيح لهغ

املكتوبة قد حتدد وحتصر يف أقل، وغري  تكون وهو أن: وقد ختتلف السنة املكتوبة وغري املكتوبة بالعكس من ذلك
فة ورمبا منعت املكتوبة املكتوبة توجب اإلحسان إىل اإلخوان كا فإن السنة الغري. املكتوبة توجب على العموم

 وكما أن السنة املكتوبة ترى كل حلم عدال، واملشتركة تفصل ذلك، وقد توجب. اإلخوان اإلحسان إىل بعض
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قبيحة، وكانت السنة  فإن السنة املشتركة رمبا رأت احللم يف بعض املواضع واجبا، ورأت العقوبة. خالف ذلك
املشتركة توجب أن يكون املقدم على سرقة الطفيف  أن السنة: ثالهم. املكتوبة ال ترى ذلك بل ختصص ذلك املوضع

وهذا مما . توجب قطع اليد يف سرقة دينار عند قوم، وربع دينار عند آخرين حيلم عنه وال يعاقب والسنة املكتوبة
 .املشتركة تشمئز عنه

   
له يف ذلك  املكتوبة ال ترخصحقه من اإلضرار باآلخر على مبين السنة الغري املكتوبة، إذا كانت  ومن ترك

ومن تعاطى اإلفضال على . وحمتمال وإن كان األمر بالعكس، مسي حليما. اإلضرار، ال يسمى حليما وال حمتمال
فإن تبع فتوى السنة . توجبه السنة املشتركة، مل يسم متفضال اآلخر على موجب فتوى السنة املكتوبة، فإن كان ال

 .توجبه عليه السنة املكتوبة، أو توجب عليه دونه، يسمى متفضالال  املشتركة يف ذلك، وإن كان

واملستغفر هو ملتمس  .وقد قلنا يف املعتذر، فباحلري أن نقول يف املستغفر. معتذر ومستغفر: اثنان وبإزاء املتظلم
. وال يرجتع منهالتفضل، فبأن يترك عليه ما جار فيه،  أما احللم، فبأن ال يعاقب على جوره وأما. احللم أو التفضل

 إن احللم هو الصفح: واألنواع النافعة يف االستغفار أن يقال. فليسم باسم آخر. مغفرته فإن ترك ذلك عليه نوع من

وأن ال يتعلق بالظاهر من  واألوىل بالعاقل أن ال ينظر إىل قول الشارع يف شرعه، بل إىل سريته من حلمه وصفحه
يلحظ نيته وأن ال يلتفت إىل نادر خطيئته، بل إىل  يؤاخذ بعمل العامل، بللفظه، بل باملقصود من مراده وأن ال 

 فقد أمحدتين فيما مضى،. ال تلحظين بعني احلال، بل يعني السالف واآلنف: املستغفر وأن يقول املعتذر. متواتر طاعته

أن يكون ما كرهته  وتأن وال تتوثب باملكافأة، فعسى. واذكر اجلميل، ينسك القبيح. وستحمدين فيما يستقبل
وليكن . املشكو من القبيح بفعله وليكن للمشكور من اجلميل عنك موقع عندك ليس دون موقع. يعقبك خريا

واعلم أن . الكرمي موادع، واخلبيث اللئيم نزق منازع فإن اخلري. حضور الوالئم آثر عندك من حضور املخاصم
 فبهذه األشياء يعتذر املعتذر، ويستغفر. ن أنت أوىل بهفلتك. أن يتحامل الصخب األهوج رمبا نزعت نفسه إىل

 .املستغفر

فمن الظلم العظيم ما يقدم . يهون به الفعلة وحينئذ للشاكي أمور يعظم ا الظنية وبإزائه للمعتذر أمور أضدادها
.  العظيم من شرهفيكون اليسري من فعله مستعظما، فإنه يدل على. اجلور عليه اإلنسان العظيم الذي ال فاقة به إىل

ذلك اليسري عظيم  اليسري من اجلور مستعظما، ال من جهة اجلائر، بل من جهة اور عليه، إذا كان فقد ورمبا كان
اخلسيسة مستعظمة، كمن يسرق من وقف املسجد  واخليانة. الضرر عليه، كمن ال ميلك إال قوتا ويغصب ما ميلكه

واعتبار العدل ظلما قليل الضرر ال يوجب احلكام فيه عقوبة بالغة، فهو  ةفإن هذا، وإن كان من طريق احلقيق. درمها
ومرافعة إىل  استنكاره عظيم القبح، وإن كان من الظلم الذي ال يفتقر إىل مصاحلة، وال إىل مشاجرة من جهة

 به تفضل، فيه حلم وصفح، كما ال يقع احلكام، أو احتمال عن املظلوم بسبب أنه صديق وقريب، فإنه دون أن يقع
إليه فيما حيتاج أن يرده احلاكم إىل الصالح، أو فيما حيتاج أن يقيم  واحلاكم، إمنا يرفع. فإنه ليس مما يتعني به صالح

على احملسن،  ومن الظلم العظيم ما يقع. الظلم العظيم أن جيمع إىل غضب النقمة اإلاك يف العقوبة وعن. فيه حدا
املنفرد وحده مبا فعل، وإنه كثريا ما  إنه أول من فعل، وإنه: املعظمات أن يقالومن . مثل عمل الناسك بابن عرس
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مث من الظلم العظيم أن يستعان فيه اجلسراء على . واملصلحة له فعل، وإنه جار على من توخى بصنعه التقرب إليه
حقها  وقطع القرابة وإغفال. م وال رأفة، كأم سباع ضارية، حتة يستعان م يف العقوبة االماك الذين ال رقة
فإن . والتعرض للمحصنات وكذلك خفر العهد، واحلنث يف اليمني، واخليانة يف األمانة،. وإخافتهم ظلم عظيم

وإخزائهم، كما يفعل بشهود الزور من فضحهم يف جملس  هؤالء ال يقتصر م على العقوبة، بل يعمل على فضحهم
 وكذلك تعدي املكتوبة أيضاً ظلم عظيم عند. توبة أعظم، ألن هذه السنة أوجباملك والظلم يف السنة الغري. القضاء

 .مستحليها

 .وأما الظامل اليسري فهو ما قابل ذلك

 .التصديقات الواقعة بصناعة فليكن ما قلناه كافيا يف

  فصل

  الفصل التاسع

 يف التصديقات اليت ليست عن صناعة

   
السنن، : مخسة  فهي تنحصر يف أقسام-وأكثر نفعها يف املشاجرات  -التصديقات اليت ليست عن صناعة  وأما

اخلطيب إىل مناقضة موجبها، فيجد إىل إيهان  فأما السنن املكتوبة فرمبا افتقر. والشهود، والعقد، والعذاب، واألميان
 أهل املروءة ال للنسخ والتبديل، وأن غري املكتوبة مأمون التغري، وألن مقتضى بعضها سبيال بإظهار إعراض مثلها

املكتوبة إمنا  ألن: السنة املكتوبة، بل ينحرفون إىل مقتضال السنة املشتركة، وذلك حبسب ما يقول يناقشون مبر
كان بالعاقل من املنة أن يفصل املشتركة، كان له  فإذا. احتيج إليها لعجز اجلمهور عن تقدير الغري املكتوبة وتفصيلها

واحلاكم الفاضل هو مبرتلة النار املخلصة بعض : مث يقول. املكتوبة حبكم العقل صبعقله كفاية، وكان له أن خيص
القضاء، فإن ذلك من  عن بعض، فيلزمه أن يتهدى هلذا التخليص، وينظر يف واجب األمر، وال خيلد إىل مر اجلواهر

ضي البصري فرمبا رأى أن وأما القا. واجتهاد عمل احلشوية الغتم الذين ال يفطنون للصاحل، وال يتصرفون يف رأي
وإذا أشكل عليه املصلحة، اعتصم بالتوقف، ومل يستعجل يف . احلكم يرجح حجة العقل، ورمبا رأى أن يرجح مر

الصواب  وإذا وقف األمر، كان له أن يستظهر مبعاودة النظر، فيلوح له. أعقبته العجلة ندامة فرمبا. فصل القضية
اخلطيب، حني تكون السنة املشتركة  فهذا وأمثاله مما يقوله. نافع من املشتركةمن إيثار الواجب من املكتوبة أو ال

 .أشهد للخطيب

 إن األمور اليت فيها أحكام السنة املشتركة: املكتوبة أوفق له، قال غري ذلك، فقال فإن مل توافق املشتركة، وكان

مكتوبة خمصصة حتدد وتقدر، وال   بد من سنةأمور خمتلفة ومتبدلة ال استقرار هلا، وال صدق للحكم الكلي فيها، فال
قد جهل املكتوبة، فما أخلق به أن ال ينفذ حكمه، بل  حيل للحاكم أن حيدث نفسه بعدول منها فإن كان احلاكم

وليس قضاؤه، . الذي عنده حبسب السنة املشتركة هو مصلحة أو خري مطلق فإن احلكم. يتوقف ريث االستبانة
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يتأىن ريث ما  فعليه أن. تشاجران، قضاء يف أمر كلي، حىت يكون يف خري مطلق، بل يف خري ماإليه امل عندما يترافع
املكتوبة، فقد جاز أن ال يسن، ويف ذلك  فإنه إن جاز أن ال يستعمل السنة. يستعلم مقتضى السنة املكتوبة املقدرة
فقد عند مواربته ومناكرته والعدول عن أن االنتفاع بالطبيب مما ي وكما. إبطال السنن ورفع احلاجة إىل الشريعة

إىل السنن  ولو جاز أن ال يلتفت. بل هذا أعظم. االنتفاع بالشارع مما يبطل أصال إن جازت خمالفته إشارته، كذلك
فإن السنن املشتركة ال يذهب . السنة املكتوبة املكتوبة، مل تقع احلاجة إىل استقصاء الفقية املاهر املستبصر يف أحكام

 .فهذا ما قيل يف سبيل السنة. فقهاء أولو األلباب، وإن مل يكونواعنها 

أمور قدمية، يلتفت إىل شهادم بوجود األمر وغري وجوده، وإىل  وأما الشهادات، فمنها شهادات قدماء عدول على
رات ورمبا كانت شهادم كهانات وإنذا. من صواب أو خطأ أو ظلم أو جور وغري ذلك شهادم بكونه على صفة

حيتاج إىل  ومنها شهادات شهود حدث، وهم املشاركون يف الزمان، وهم الذين. مسقبلة حبسب زمام بأمور
ويفارقون األولني أيضاً من جهة أم قد  .تعديلهم والتفتيش عنهم والرجوع يف ذلك اىل جريام اخلرباء بأمورهم

 أو دفع شر، ومن جهة أم ال مرجع إليهم إال يف الشهادة من جذب خري يتهمون مبشاركتهم املشهود له يف فائدة
 ومن الشهود ما ليس من مجلة الناس، وهي. وأما حكمها بعد ذلك فيكون إىل احلكام. وعدمه إثبات وجود األمر

املشاكالت وكيف ال يستنام  الدالئل واألمارات اليت جتر اجتهاد احلاكم إىل أحد جنبيت الشكاية واالعتذار حبسب
وكل . وجود الشهود يف قبول الشهادة أو تزييفها ورمبا أحتيج إليها عند. األمارات عند عدم الشهودإىل هذه 

فيما يقوله، وإما على األمر بأنه كان أو مل يكن، وهو األصل الذي ال حميص  شهادة، إما على اخلصم بأنه ظامل كاذب
وخلصمه بأنه  له بأنه حسن السرية حليم حمصل،بأن يشهد مثال الشهود : الشهادة على النحو والكيفية فأما. عنه

 .داه حمتال خب
   

به ما هو خمالف  خارج عن األمر نفسه، فإما أن يؤكد به نفس ما يقوله املتكلم بأنه حق، وإما أن يؤكد وكل ما هو
ن ما يقوله إنسان، هو بعينه تصحيح بطال فإنه ليس تصحيح ما: ومها وإن تقاربا، فبينهما خالف. لدعوى خصمه

به، مثال، حدث العامل، هو بعينه القياس الذي يدفع به قدمه، وإن  ليس القياس الذي الذي يثبت: مثال. يقوله خصمه
ومها  فإن القياس الذي حنو املوجب منهما غري القياس الذي حنو السالب منهما،. لنتيجة ذلك كان نتيجة الزمة

فالشهود إمنا تقام على . كانا معا  أن يشهد أنه أخذ منه، وإنوكذلك فرق بني أن يشهد أنه أعطاه وبني. متغايران
 .أحد هذه الوجوه

وذلك ألن . إن الشاهد هو صديق للمشهود له، أو عدو للمشهود عليه: يقال وأما إبطال الشهادة، فهو بأن
شهادة  قبلصديق، وعدو، وغريب من املدعى واملنكر، ال ميل له إىل أحدمها، الذي باحلري أن ت :الشهود ثلثة

 .مثله

أمر نفسه وتعظيمه، إذ قد حافظ على امليثاق،  وأما العهود، فإا إذا وافقت دعوى املشاجر، أعطته جماال يف تزيني
فإن غناء العهد لعارضه على احلكام واحلاضرين إمنا هو يف : وباجلملة .ويف حتقري أمر صاحبه، إذا خفر به ونكثه

 وإما يف التزيني. لعمل على مقتضى دعواه، وثبوت ظلم من خالفه وتعداهالتصديق بوجوب ا اإلقناع، وإيقاع
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التعديل والتجوير والتعظيم  وكالشاهد يف. والعهد كالشاهد يف وجوب ما يوجبه على املكتوب له وعليه. والتفخيم
جة، وتعظم به ال حياد عنه، بل جيب أن تقام به احل العهد، إذا وافق الدعوى، فينبغي أن. والتحقري ونفي احلجة

والعهود رمبا كانت . والشريعة إمنا ترعى وحفظ بالعهد. اثنان أو عدة فيما بينهم فإن العهد شريعة شرعها. الظنية
يتخاذال عند  عن حكم موجب الشريعة، مستقة بنفسها، مثل معاهدة اثنني على أن ال يفترقا يف سفر، وال خارجة

. تنابذ الشريعة وتنسلخ عن السنة  العهد وراء ظهرك، فاخلق بأنإنك إن نبذت: وللمدعى أن يقول. وقوع منكر

فإن كان العهد مرذوال واالستنامة إليه ساقطة، فقد ! اختيارهم وكيف، وإمنا عقدوها على. وإن الناس عند عهودهم
 .املشاركات، وما جيري هذا ارى من الشناعات زال املعامال، وسقط

وقد . كل عهد ليس يف الكتاب فهو بدعة، وكل بدعة ضاللة: فيجب أن يقول ه،فأماالذي جيد العهد خمالفا ملراد
املعهادة  ومن استقصر الشريعة، حىت احتاج إىل غريها من. عقد العهد الذي هو خمادعة ومراوغة كفانا عقد الشرع

 على اجلهل الشريعة إىل اجتماع ومن استقصرها، فقد نسب الناس يف قبوهلم. والشريطة، فقد برئت منه الذمة
والشرع، ويف ذمته عهدة االستكشاف، وباحلري أن يستربئ  إن احلاكم خليفة العقل: مث يقول للحاكم. والضاللة

. فال عهد يف معصية اهللا. صادقها مبعزل عن جهة السنة أوعز بفسخها، وعمل بإبطاهلا أحوال العهود املفروضة، فإن

الشريعة لتتقبل  وإن. هر، ومن إجياب طاعة لعقد غري عادل بقسرالقبيح أن يتمكن مدلس من محل على جور بق فمن
وإذا وجد اخلطيب . ورمبا قسر السلطان عليه وأما العهد واإلقرار فرمبا خدع إليه،. عن رضى واتفاق من العلماء

يف سنة املدينة، أو رجع إىل سنة مدينة أخرى أو أمة أخرى، إن مل جيد النص  نصا من السنة املكتوبة يف سنة تلك
. بالعروة الوثقى ووجد مشهورا من السنة املشتركة خبالف العهد، فقد اعتصم اخلطيب يف إبطال مقتضاه املدينة،

العهدين هو األوىل باالنتهاء إليه والعمل  إن األول من: وكذلك إذا وجد عهدا آخر سبقه، وقد عهد خبالفه، فيقول
 وكذلك إذا وجد عهدا تأخر عقده عنه والشيء بتأريخ بعده، .بعده عليه ولو حل نكثه، فأحرى بأن حيل نكث ما

ضده،  على نسخه األول، وعلى أن التراضي باألول مقصور على مدة، مل يتراض بعدها إال على فإنه يستدل بتأرخيه
ن وجيب أيضاً أ. منه باملنسوخ والدفع بالناسخ أعمل. وأن األول، لو كان مقبوال، ملا أمجع على نقضه بعهد ردفه

متشاا حيتمل غري املعىن املدعي، فيكون التأويل يصرفه عن  ينظر، فعسى أن جيد يف لفظ العهد وعبارة الصك لفظا
 .عليها احلاكم اجلهة اليت خيشى أن ينص

   
والثواب فهي أيضاً من  التقريرات والفحص عن األحوال باإلنذار واإلعذار، وبالترغيب والترهيب، وبالعقاب وأما

ال أكثر من اعتراف : ورىب واعتمد عليه، وقيل فإن كان التقرير موافقا للدعوى، احتفظ به حجة. اداتجنس الشه
وهو أن املضطر، : وإن كان خمالفا للدعوى، فيقول ما هو احلق. احلالة على هذه اجلهة، وإقرار يصدر يف مثل هذه

صدع  وإنه إذا. يرجى اخلالص بالصدقيبايل بأي علقة يتشبث ورمبا رجى اخلالص بالكذب، كما  كالغريق، ال
له، أجلئ إىل الكذب، وعدل إليه عن  املقرر باحلق وصرب عليه فلم يصدقوه، ومل يزالوا يعنتونه تكذيبا إياه وتعذيبا

مشهورة عند احلكام من كذب قوم آخرين عند تشديد  ويضرب لذلك أمثاال. الصدق الذي مل جيد به خالصا
من يستنكف أن تذله العقوبة وتضطره اىل البوح مبا آثر كتمه، وينسبه ذلك   من الناسإن: مما يقال حينئذ. عليهم
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 وجهه إىل عجز فال يصرح باحلق، وإن اختلف عليه ضروب العقوبات ومنهم خوار يقرره أدىن عند من يطلب

 .فال معول على التقرير بالتنكيل. ذاعر

عليه من عرض أو جاه أو معونة أو غري ذلك، فيأخذه وما ما حيلف  وأما القسم واليمني، فمنه ما ألجل أن يعطي
معفى عن  وإما أن يكون متمكنا من إعطاء،. يكون ال معطيا فيه وال آخذا، بل حاكما أو متظلما وإما أن. يتعلق به

إلزام الولد غريه، ويكفيه  أن هذا الولد ليس له، حيث يكون حلفه يوجب. األخذ، وذلك عن رغبة، كمن حيلف
ومن عرف باحلنث واخلبث . املدعي احللف أو يلزم خصمه وكل ذلك إما أن يلزم. وإما أن يأخذ وال يعطي. همؤونت

وأما املوثوق به، فإذا حلف، أماط عن نفسه وجوب ما . عليها موقعا لتصديق البتة والفجور مل تكن اليمني اليت يقدم
التصديق بقول اخلصم  ه، وكانت فضيلة داعية إىلوالذي ال حيلف، فقد أوجب على نفسه ما يدعى علي. عليه يدعى
 .له وكان هذا ضربا من الفضيلة يكون على الفاضل، ليس. عليه

إن غنم اإلقدام على : مروءته أو يقول إن هذا مل يزل حانثا يف ميينه، ضعيفا يف: فمن خيطب يف تزييف اليمني يقول
 .لة على اآلجلةالعاج األقسام منقود، وغرم احلنث نسيئة، والفاجر يؤثر

ور، وقد تكون عن ثقة جبنب اآلخر عنه، وخصوصا إذا  وأما املالعنة واالستدعاء إىل اليمني، فقد تكون على سبيل
مبا تعقبه اليمني، وإن كانت كاذبة، وذلك اآلخر يتقي الشبهة يف الصادق وقد  كان املتحدي بذلك كأنه ال يبايل

حيلف ورمبا  واألمني رمبا غرم، ومل. ل ذلك أكثر ما يتحدى املتحدونوألج. سبيل الثقة بصدق نفسه تكون على
فلو نكل، لصحح . يكذب عند اإلنكار حلف لتأكيد صدقه، وليزيل الشبهة عن إنكاره، حىت ال يقال إنه استحل أن

 والكرمي من: أقول. يستصعب ذلك ويستشقه على نفسه وإذا حلف، أزال الشبهة، ولكنه. أنه كان قد كذب فيه

رمبا آثر الغرامة، وأن جيل اهللا عن ذكره يف مثل ما شجر بينه وبني غريه، ويترته  والثقة األمني. حلف لذلك، مث غرم
يوجب هو نفسه  اإلقدام على احللف به، حيث له عنه مندوحة ببذل مال لكنه يستحيي أن ال حيلف يف موضع عن

 .اليمني ة إىلاحللف على اآلخر فيه، أو يتحداه إليه، كما يف املنافر

واملقدم على اليمني الفاجرة، إذا ظهر  .فمن هذه األشياء تؤخذ األنواع النافعة يف الدعوى واإلنكار الذي يقوله
لقد : أجرى إىل خمالفة حكمه، قد يدفع الالئمة عنه مبثل ما يقول حنثه، أو املعقود عليه يف املستقبل بعقد، وقد

إنه إمنا  ى اخلالف، أو خدعت، أو وقع مين، أي ذينك كان بال قصد، أواالستحالف، أو أجرؤين عل قهروين على
الزلة لكثرة عناد اخلصم، وإن اليمني  خالف ظاهر اللفظ، ال التأويل املعتقد والنية املرادة، وإن اللجاج محله على

 .فإن الشرائع قد أمهلت أمر اللغو. اللغو اليت يعترب حكمها ما تعقده القلوب، ال ما يوجبه

 املقالة الثالثة

  مثانية فصول فصل

  الفصل األول
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 يف املخاطبات االستدراجية

 .والسامعون لنتكلم اآلن يف املخاطبات اليت يستدرج ا القضاء
   

وأما . املشوريات ذلك حبسب مراتب احلكام يف أذهام وثقافة آرائهم، أو أضداد ذلك، وخصوصا يف قد خيتلف
فإذا كان اخلطيب . منه على القرائح املميزة عتماد فيها على السنن احملفوظة أكثراخلصومات، فيشبه أن يكون اال

فإن احلكام ال يتساوى ميلهم إىل من حيبونه، ومن يشؤونه، . بذلك خبريا حبال احلاكم، وحال خصمه، انتفع
املرافقة إىل  ة يف خللفكذلك إذا استدرج احلاكم باملخاطب. عليه موجدة، أو ال يألونه مساملة وحكمهم ملن يضمرون

غري ذلك مما مييله إليه ويشدده على  قلي يعتقده للخصم وسخط عليه، وحمبة يعتقده للخطيب أو رمحة إياه، أو
إليه، ملا يتخيله من فضيلته ودمائته، أو صار كذلك، مل يبعد  خصمه، أو كان حسن الظن باملتكلم اخلطيب مستنيما

 فما أطوع الطباع ملدامثة املدامث،. بعد أن يكون متعسرا على املريب املتعسرأنه ال ي أن يصري به إىل خري، كما

وقد يقع . للثقة مبؤالفته وصداقته واملتكلم قد يقع التصديق به للثقة بلبه، أو للثقة بفضيلته، أو. ومشاكسة املشاكس
وإما لشرارم وحمبتهم الشر إما جلهلهم، : املشورة من املشريين كما قد يقع الكذب يف. التكذيب ألضداد هؤالء

فأما . الرأي غري معنيني باملشار عليه، فال يصدقون النظر يف أمره، ويشريون عليه بالفطري من للناس، وإما ألم
الوقوف عليه باعتبار األنواع املعطاة يف باب  امتحان اإلنسان وتعرف حاله يف أصالة لبه، وزكاء خليقته، فإمنا يتيسر

واعتبارها فسريد من األنواع يف ذلك ما يزيح العلة يف احلاجة إىل معرفته  ما حال األلفة والصداقةوأ. املدح والذم
 . حكمه-  باختالف تكيف احلاكم ا - االنفعاالت، وهي األحوال اليت خيتلف  حني نذكر

من اإلنسان  فأما الغضب، فهو أذى نفساين لشوق. من هذه األحوال بالغضب، واملغضب، واملغضوب عليه فلنبدأ
ولذلك فالغضب ال يتناول . إياه إىل إحالل ما يرى عقوبة بسبب اعتقاد استصغار وازدراء من الذي يغضب عليه

احتقار، وال يرجى منه انتقام، بل املغضوب عليه شخص أو  أمرا كليا يغضب عليه، ألن األمر الكلي ال يصدر عنه
فهو أن يظهر من حال : وأما االستحقار. عي إىل التزايد فيهمن اللذة اليت تستد وقد علمت ما يلزم الغضب. نفر

وينحصر . وال يرجى خريه قوال أو فعال أنه ال يستحق االعتناء به، وااللتفات إىل كرامته، وأنه ال خياف شره الشيء
هو : والعنت. إظهار ما يدل على دناءة املستهان به :واالستهانة. االستهانة، والعنت، والشتيمة: يف ثلثة أقسام هي

وهذا ال . سكونا بإرادته ليصد عن ذلك ال لغرض إال لاللتذاذ بضجره أو حريته التعرض له عند ما حياول حركة أو
 .مبن يعد غري معتد برضاه وال سخطه، كأنه ال يرجى وال يتقى يفعل إال

أيضاً مما  والشتم.  كشفهمابالشتيمة وأنه ال يصدر إالعن استحقار فهما ظاهران ال حيتاج إىل وأما كيفية اإلضرار
سبقه املشتوم يف الفضيلة لرباءته عما قذفه  يلتذ له الشامت ملا يتخيله عندما يشتم من الغلبة، وما يتوهم عند نفسه من

والطرت تركيب من العنت واالستخفاف، أو العنت . فحاشون هلذا السبب واألحداث واملثرون شتامون. به من املثلبة
 .يشرح يف موضعه والشتيمة، على ما

   
أو فضيلة فيه، أو  الناس احتماال للمخرجات وحلما عند لذع املغضبات من يرى لنفسه فضال حبسبه، أو قوته، وأقل
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يتوقع ذلك عنده استخفافاً وهواناً يف نفسه أو  سلطان، واملتنعمون، ومن يتوقع إكراما وإنعاما فيخفق، أو يتلقى ممن
بدنه أو مقاساة أذى من غريه أو مصائب فجعته أو نوائب فدحته مستعد  ل بأمل يفواملشغو. ذويه بقصد من اآلخر

 ولذلك من مىن بالعسرة، أو قصر عن مشتاق إليه من األغراض فإنه ال يتفرغ للشهوة. مغضب للغضب من أدىن

بدين أو من أمل  وقد يسرع إىل اإلنسان الغضب على من يتهاون بعارض له. واللذة، ويضطرب عند عارض الغضب
وكذلك املخفق يف أمله، فإنه . من الصداقة نفساين، أو مبا يهمه من استخبار حال أو مزاولة قتال، أو يتهاون حبقه

ومن جنس الشتيمة واالستهانة حتقري ما يؤثره أهل . غريه تعرض استشاطته غضبا على من حرمه أمله، وعلى
يتطانزون  فإن اجلمهور كثريا ما. جتهاد احلكمة وتعلمها، وترذيلهوالفضيلة، أو يف تعليم أهل اال االجتهاد يف العبادة

أم متشحطون فيما ال منفعة فيه، وال قوة  ؤالء لقصور أوهامهم عن إدراك املنفعة فيما يدأبون فيه، فينسبوهم إىل
وجه األحوال إىل لكن العامي أيضاً آخر األمر فقد حت. امتعض وارمتض فإذا فطن اتهد واملتعلم لصنيعهم. منفعة

يعرفه العامي  والفضالء فيما يتوقعونه من حسن قيامهم على الودائع، وحسن توسطهم يف األمور، مبا ترضى األمناء
اليت ال بد منها يف املعامالت، فحينئذ  من تدينهم بإحسان املعونة من االفتقار إىل عدالتهم يف باب الشهادات

 .استيحائهم منهم خسرانا ووضيعة يفيتألفوم ويستعطفون قلوم، ويرون 

فكيف إذا ساء اازاة، وقوبل اجلسيم . جزاء اجلميل باجلميل قطع العادة يف اإلحسان، والقعود عن: ومن املغضبات
. بالكفران، أو باستخساس ما أسدى من اإلحسان وإيقاعه موقع القاصر عن االستحقاق من النعمة بالسيئة أو

يف قبحه وهو  وهو قطع العادة، وبعضه أخس وهو القعود عن اجلزاء، وبعضه ال كالمهذه الوجوه خسيسة  فبعض
بابه، إذا أصابه بأساء فهانت عليه،  وقد يغضب املرء على صديقه، إذا استحل السكوت عن اجلميل يف. سوء اجلزاء

وكذلك إن كان مكانه أهل . أصابته فاقة، وبه سده، فلم يرتج له ومل ميتعض له، ومل حيسن مشاركته إياه فيها؛ أو
 .وذلك ألن هذا كله دليل على االستهانة .عنايته، ومن يهمه أمره

 االستهانة باملر نفسه، واالستهانة مبن يكرمه، واالستهانة مبن يتعجب املرء، :وأصناف االستهانات املوجبة للعتب،

 .واملتسلطة على زوجها لى أوالده،غضب الوالد ع: ومن هذه األصناف. واالستهانة مبا جيلب فضيحة على الصديق

. والتخصيص باحلرمان من ينب األشكال. باهلزل وكذلك تلقى جد اجلاد. والبخس يف كل مستحق هو من االستهانة

 .فقد استقصى شرح ما يتعلق بالغضب. الذكر وتناسي الصديق حىت ميحو امسه أو قصته عن
   

يل سها أو غلط؛   وإمنا يفتر عمن مل يقصد االستهانة باملنة،.وهو فتور الغضب: إىل شرح احلال يف ضده فلننتقل
يعامل نفسه مبا عاملك به؛ وعن املعترف  وعمن يتعدى اإلغضاب إىل العذاب، فيشغل األمل عن احلرد؛ وعن الذي

ان واجلحد لوقاحة أو الستخفاف فإنه يؤهل ملزيد الغضب على ما ك كما أن املصر على اإلنكار. واملستغفر بالتوبة
 املتخاشع املتذلل املستكني املتساكت الذي ال يعتصم باللجاج واحلجاج، ويستنبت السكون وعن. عليه من الغضب

بعضهم، واستعجل بعضهم  وقد جتد الكالب املتهرشة، إذا أولعت باحلمل على عدة، فقعد. من االعتراف املخجل
فإن . وقد يفتر الغضب عن القوم اهلشاش جدا .كأنه جيالدها، كفت عن املستخذي بالقعود، ومحلت على االد

وكذلك . النفس إىل مثلها يف بام، كأن اهلشاشة إحسان يقتضي جزاء األرحيية اليت تتوسم فيهم ملفراحيتهم حتيل
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وقصر  بأحواهلم ضر؛ وكذلك املستغفرون احملتجزون؛ وكذلك املشاهري بكف األذى، وغض الطرف، الفقراء الذين
فإن الغضب ال جيامع املهابة، وال  وكذلك املهيبون واملستحيي منهم؛. حيتمل عنهم بوادرهم ونوادرهماللسان، فإم 

سخطه، فلم تعتقد استهانة حمضة، بل اعتقدت تأديبا  واالستهانة، إذا صدرت عن حمتشم، ظنت نتيجة. اخلجل
 يسف إليه السخط، وال يعتري منه فإن البالغ يف السقوط ال. مضادا الحتقاره وتثقيفا، وعد تأهيله للغضب عليه

فإا تدل على  وكذلك االستهانة اليت تكون يف حال املزاح،. األذى املستشعر مع استشعار استهانته احلزن، وال
وامللهو به فقد ال يغضب لرجائه اخلري ممن . حلقارته التذاذ املستهني مبحاورة املستهان به، وخمالطته؛ وذلك لعزه ال

وإذا طال الزمان على املعىن . مغضب مشوبا بسد خصاصة، وإسداء معروف ك إذا أتى بفعلوكذل. يلهو به
عذاب  الظفر، وإدراك الثأر، وانصباب. ومما يسكن الغضب. أثره، فلم يغضب، أو فتر عنه الغضب املغصب امنحق

املتحقق ال ستحقاقه ما جيري خطيئته،  والعازف بزلته وجنايته، الواقف باعتباره على. على املغضبني، ولو من السماء
حرد املصر على اإلنكار، وخصوصا إذا عوقب أوال بالكالم؛ وذلك  عليه من االحتقار، فإنه ال حيرد يف التعنيف به

ومما  .وإمنا يغضب يف مثل هذه احلالة من الناس من هو غال يف الزعارة. صنيعه، ويوبخ عليه أن يواقف على سوء
وإن هالك املغضب وحلقوه . والقبيح هله باإلساءة، وغفلته عن الفرقان بني اجلميليسقط املوجدة على املسيء ج

 .عن الغضب بالدار اآلخرة ملما يسل السخيمة عن القلوب، فضال

  فصل

  الفصل الثاين

 يف أنواع الصداقة واألمن

  واخلوف والشجاعة واجلنب

   
له ملكة  فتكون. ل ذلك اآلخر، ال ألجل نفسهحالة اإلنسان من حيث يهوى اخلري إلنسان آخر، ألج الصداقة

السراء والضراء، ألجل صديقه،  والصديق هو الذي حيب وحيب معا، ويشارك يف. داعية إىل فعل اخلري لذلك اآلخر
. ألن العدو بالضد. ملا يسر الصديق واالغتمام ملا يسوءه وإمنا يظهر صدق الصداقة عند االرتياح. ال ألجل نفسه

احملسنون إما إليك، أو إىل من منك بسبب، وخصوصا إذا تواىل اجلسيم من إحسام  يك من الناس همواحملببون إل
وعدو  وكذلك حبيب احلبيب،. وكذلك الذين يرجتى مثل ذلك فيهم. نفس، وطالقة، من غري استثقال عن طيب

األسخياء والشجعاء  والذين يطمعون غريهم وال يطمعون، مثل. العدو الذي يبغض العدو، أو يبغضه العدو
األطماع عن غريهم، مثل الذين يتعيشون  والذين يقتنعون مبا يكسبونه بكد أنفسهم، وحيسمون مواد. واألبرار

وكذلك ذوو الفضائل . لكفهم األذى وإميام الناس غوائلهم وكذلك سلماء الصدور حمببون،. بغنائم األعداء
إكرامهم إال باالستئذان، ويستشعر من يربهم منة جسيمة حني وال يقدم أحد على  الذين يستغنون عن اآلخرين،



 842                    ابن سينا- املنطق

اإلنسان على  وكذلك الظرفاء األلذاذ يف عشرم ملا يتوقع من مساهلتهم، ومساعدم، وملهم. القبول جياب إىل
وأضداد هؤالء هم الصخابون، . التفريط شعثه، وقلة معاتبتهم على التقصري، وشدة أمان األصدقاء توبيخهم على

ومنهم الصالب، احملتملون ألنواع العقوبة، املصطربون . وللشفقة وإن كان ليس كله للنكد، بل. ملعاسرون، العدالا
 البزة، املداحون املتملقون، واملتجملون احلسنو: ومن احملبوبني. يفعلون ذلك لشراسة أخالقهم عليها؛ فإم إمنا

فإم إذا جرت عادم هذه يف   الصدور، وميقتون اللجاجوالذين ال يعريون، وال يعاسرون، وال يربون الوغر يف
الذين ميلكون ألسنتهم فال يهجرون وال يفيضون يف ذكر  وكذلك. الناس، رجا كل إنسان منهم مثل ذلك مع نفسه

. والشريك يف احلرفة والعادة. عقدة املوجدة، إذا تلقيت بالسكون واالستخذاء وملثل هذه العلة ما تنحل. الشر

وكذلك . املبجلون وكذلك املكرمون. باإلنسان فضيلة أو تعجبيا ويأنس به هو حمبب عند املظنون به ي يظنوالذ
به، مل هو حسده لك، واملعتد به، إذا أمن  من تود أن لو حسدك من غري تعديه إىل تربص غيلة بك؛ فإنك لو مل تعتد

يضاً من يبذل مودته للداين والقاصي من غري ومن احملبني أ. حيبك وكذلك من حتب أن. شره، فهو معرض للمحبة
احلي،  ولذلك فإن الوقاح حيب. احملبني من يوثق حبسن كتمانه ملا يقف عليه من مساوئ اإلنسان ومن. متلق وتصنع

 .ألنه يأمنه

لتذاذ اثنني لطول التشاهد؛ وثانيها األنس، وهو اال أوالها الصحبة، وهي حالة تتأكد بني: فأما أنواع الصداقة فثلثة
 .املشاركة، إما يف القرابة كاملصاهرة، وإما يف النعمة كاملهاداة بااللتقاء؛ وثالثها الوصلة، وهي

. الغضب: والبغض ومن أسباب العداوة. فيوقف على أحواهلا من أحوال الصداقة، على مقتضى املقابلة وأما العداوة

النوع، كبغضك للسارق على  ما يشبهلكن الغضب ال يكون إال على شخص، والبغض قد يكون للنوع، و
وفالنا عدو، ومنها ميكن أن تقرر يف نفس احلاكم  فمن هذه األنواع ميكن أن نبني أن فالنا صديق. اإلطالق

 .للخصم وغضبا عليه، وحمبة للمتكلم وميال إليه والسامعني على سبيل االستدراج عداوة
   

. ليس كل شر خياف فإنه. قع ناهك يبلغ اإلفساد أو ال يبلغهاخلوف، فهو حزن واختالط نفس، لتخيل شر متو فأما

ينهك من حيله بإفساد أو إيالم، ويكون يف  إمنا خياف من الشر ما. فإن احلسد وكون اإلنسان فاجرا مما ال خياف
 متوقعا، أي - مع كونه يف املستقبل -ويكون . فقد بطل اخلوف عنه فأما الذي انقرض، أو الذي حل،. املستقبل

فاملخوفون إذاً هم  .وهلذا ال خياف كل إنسان املو، بل إمنا خيافه الذي شارفه. املستبعد ال خياف فإن. قريب الوقوع
ومما يوجب . مقاربة الضرر أو الثبات بقربه وركوب اخلطر هو احلركة حنو. الذين يقتدرون على مثل هذا الضرر

ومن صدر عنه ذلك خموف، ومن جرب باألضرار . آخروقد حل ب اخلوف االعتبار، وهو مشاهدة مثل ذلك الضرر
الذي ال يدافع إال باالستغفار خموف، وإن مل يقدم على ضرر، وخصوصاً إذا كان مع  واملقتدر. مراراً فهو خموف

. خموف عند مغافصه وهذا املغافص، ما مل يرجه،.  خياف من غافصه به- خبالف املظنون -واملغافص . ظاملاً ذلك

. واألعلى يداً خموف، وخصوصاً إذا شعر بقصد منه .ى املنازعة فيما ال حيتمل الشركة، كامللك، خموفواملقتدر عل

. واملسارعون إىل اإلضرار بك. واألعداء. وأصدقاء املظلومني. عند األدون والذين خيافهم من هو أفضل فهو خموف

وال ميلون طول  الذين ال يوقف على نيام بسرعة،الدهاة، فإم أبلغ نكاية من املتسرعني، وهؤالء هم  واملتأنون من
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فأما . مقابلته بضده، وما ال ناصر له على مدافعته ومن األمور املخوفة ما ال يسهل تداركه مبنعه، أو. مزاولة العداوة
والذين ال . هذه األحوال، فهو متوقع لضرر مطل، وال ناصر له، وال حيلة املستعد ألن خياف، وهو الذي به أحد

بالناس، مستعلني؛  ولذلك ما تراهم شتامني، صخابني، مستخفني. املثرون، املتمكنون من العدد واألعوان خيافون هم
وااللتجاء إىل املشورة من عالمات . الرفقة وخصوصاً يف سن الشباب وصحة البدن وقوته، ووفور الشيعة، وكثافة

 .اخلوف

 .، فليتأمل شيئاً شيئاً مما قلناه، وليتخذه موضعايقرره يف نفس أو وهم فمن أراد أن يثبت خوفا، أو
   

وكأن املكروه عند  .فهي ملكة يكون ا اإلنسان حسن الرجاء للخالص، ومستبعداً لوقوع املكروه: الشجاعة فأما
اخلالص قريبة؛ ومن جهة حسن ظنه  وكل ذلك له من جهة اعتقاده بأن أسباب. الشجاع غري موجود، أو بعيد

مث كثرة األنصار . التمكن من إحالله النكري بالقرن املبارز تقومي الشر املتوقع، وقوة استشعار نفسهبالتمكن من 
الظن،  فإنه من حيث مل يظلم حسن. عن الظلم وقلة احتماله معاً، إذا اجتمعا، شجعا اإلنسان وقوم معاً، مث الرباءة

فأما إذا . وما به منه بدن أو نفس أن يقدم على ااهدةفإنه ال ميكن . ومن حيث ال حيتمل الظلم جرئ على املدافعة
وكان مربأ عن توجه الضيم منه إليه، بل مل يزل خمصوصاً  كانت هناك قوة، وكان اآلخر جيري منه جمرى الصديق،

فيما  ئد أما الفعل فمثل املعونة باملال، وأما االنفعال فمثل مقاساة الشدا-أو انفعال  باإلحسان منه به، إما يف فعل،
أصدقائه الذين حاله إليهم ما   فإن مثل هذا اإلنسان شديد التشجع على من يؤذيه من- يعود على الصديق باملصاحل 

احلسب، أو باجتماعهما، جريء مقدام، الستحقاره من  مث املستند خبالل الشرف يف النسب، والفضل يف. اقتصصناه
 واألمور املكابدة مراراً عن. ال تبلغ اإلتالف، ويتوقع فيها التالىفاألمور اليت  واألمور اليت يشجع عليها هي. دونه

وما مل جيرب مشجوع عليه  .خالص، فإن ارب من املخاوف املكابدة رمبا جرأ عليها قوماً، ورمبا جنب عنها قوماً
 كم يشجع صودف فيه سند يعول على كفايته، وقد يشجع على املخوف ارب، إذا. أيضاً حني ال يتخيل عقباه

وقد يشجع على املخوف معرفة اإلنسان خبالص طائفة قاسوه عنه،  .على ركوب البحر مستنيماً إىل الربان احلصيف
. عليه وإذا كان املدبر حتت تدبري غريه يرى أنه أفضل وأوىل بالرتبة السنية منه، شجع. بنفسه وإن مل خيضه اإلنسان

قوة بطشه، أو كثافة أنصاره  ستعلى أفضل وأوىل بوفور ماله، أوفأما كان امل. وكذلك إن رأى نفسه نظرياً له
وإذا كان . ذلك، فإنه يكون حينئذ خموفاً مهيباً وزحامة بلده وكثرة عدده، أو يف بعض ما هو خطري من مجلة

كذلك إذا و. احلال فيما بينه وبني اهللا، كان أيضاً قليل االكتراث باملتغلب عليه املستعلى عليه حسن السرية، متمهد
ومن املشجعات . باملتغلبني العقالء والفقهاء واخلطباء حيسنون به الظن، ويشهدون له بالستر، فإم ال يكترثون كان

ومما يوجب مثل . وأخرج اإلنسان إىل جانب اإلقدام اشتعال الغضب؛ فإنه إذا محى، شجع اجلبان، وقوى اخلوار،
وكذلك الثقة بأمن غائلة اإلقدام، أو بزيادة املنفعة . ه بصرة اهللا إياهحيسن ظن هذا الغضب ظلم يقع على الربئ، فإنه

 .على املضرة، أو اعتراضها للتالىف فيه

  فصل
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  الفصل الثالث

 يف أنواع االستحياء وغري االستحياء واملنة

    :ويف أسباما فلنتكلم يف اخلجل ويف االفتضاح

أو   به اإلنسان مذموما، سواء سلف وقوعه، أو حضر،واالستحياء حزن واختالط بسبب شر يصري إن اخلجل
الفاضحات هي الشرور اليت  فتكون. والوقاحة خلق حيتقر معه اإلنسان فوات احلمد، ويستهني بانتشار الذم. يتوقع

ومثل التعرض للوديعة باخلفر، ومثل ارتكاب  ذه الصفة، مثل الفرار من الزحف، والتكشف عن السالح جبنا،
مواضع الريبة، واحلرص على احملقرات واإلسفاف للدنيات مثل  لك معاشرة الفساق ومداخلتهم يفالظلم، وكذ

 امليت، والتقتري مع اليسار، ومسئلة املعسرين، واالستسالف حيث يقبح، ومعارضة سلب املسكني والنبش عن كفن

ومن ذلك املدح . تقوضي يح إذااملستميح باالستماحة، ومقابلة اتدي بالتقاضي، فيتقاضى إذا استميح، ويستم
إنسان ما خارجا عن الواجب، ومتظاهرا باغتمام  للطمع، والذم عند اإلخفاق، فيكون متملقا يفرط يف نشر فضائل

ومن الفضائح اجلزع على اليسري من الوجع أو الضر جزع املشايخ، أو  .ملا يغم اآلخر فوق املضمر يف النفس
وفضول، ألن ذلك  اء وكذلك تعيري احملسنني بأفعاهلم أو انفعاالم، فإن ذلك قبيحاملتسلطني، أو الضعف الكساىل، أو

غريه من أثر، فإن هذا من عالمات  وكذلك مدح النفس بالكذب والصلف وانتحال ما أظهره. عالمة صغر النفس
يرضى برضاهم، والذي جيري جمراهم هو من . يأت مأتاهم ومن املستهجنني من جيري جمرى هؤالء، وإن مل. الزهو

ومن املخازي انفعاالت يتلقاها اإلنسان يف نفسه وذويه باإلذعان، مثل . عشرم ويدخل يف مشورم، ومييل إىل
وصربه على الشر  اإلنسان باالستهزاء به وحماكاته لألمور اخلسيسة وتعريضه أعضاءه ملعامالت فاحشة، رضى

وكثري من الصرب جنب ال شجاعة، وذلك مثل  .قعه حلوانا عليهالواقع به بإرادته وغري إرادته، حلرصه وجشعه وتو
االفتضاح أو اخلزاية يف اجلملة فإنه يوهم لفوات احلمد وحلول الذم وانطالق  مث. القعود عن الثأر وما جيري جمراه

 .فيه بالذم عند من يعبأ به األلسنة

ستحيي منهم هم الذين يتعجب منهم، أو يتعجبون فامل. منه وأما فوت احلمد عند اانني والصبيان فأمر ال يستحيي
 املستحيي أن يكون عجيبا عنده أو مكرما لديه، ويكون معتدا مبا يناله من محده، وذلك هم من املستحيي، ومن يؤثر

فرمبا توخى من الوجه إىل النظري  .من إيثاره تعجبه منه، أو يكون حمتاجا إليه، أو يكون مادحا له، أو يكون نظريا له
وفضح العيان أشد . معروفا بأصالة الرأي، أو شيخا، أو أديبا أو يكون املستحيي منه حصيفا. ما مل يتوخ إىل غريه

والفضيحة عند األقربني واملصاحبني أعظم من الفضيحة عند . أشد من فضح السر من فضح األثر، وفضح اجلهر
الفضيحة عند القائمني  املقومني واملؤدبني أعظم منوالفضيحة عند الذين ال حيلون منه حمل . واملهجورين األبعدين

حمل املؤدب، وملن استرسل إليه، وكاملنقبض عمن حيله  فإن اإلنسان كاملتكشف ملن ال حيله. مقام املقومني واملؤدبني
صدره وخفيات سره، ويكره أن يقف هو على خطائه، صرح له به، أو مل يصرح،  ذلك احملل، وال يبوح إليه بنيات

املتعرفني  وليس كل ذي معرفة يسترسل إليه، فكثري من. أو كان باطال، بعد أن يكون هناك توهم  ذلك حقا،كان
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وأمثال . عند أمثاهلم أعظم فضيحة والفضيحة. باملودة هم قاعدون للعثرات باملرصد، وموكلون باستقراء املساوئ
 بل إلذاعتهم ما يستحيي منه، حىت يبلغ من االستحياء، هؤالء، فليس إمنا يستحيي منهم ألم يف أنفسهم أهل

وقد يستحيي ممن مل يزل معظما . املستهزئون بالصداقات، واملشاجرون للمعارف وهؤالء هم. يستحيي منهم
صداقته واستمداد  مل ميتهنه باستهانة، كما يستحيي من املتعجب من اإلنسان، ومن املرغوب يف استئناف لإلنسان،

وليس إمنا . مل يستعثروا اإلنسان فيما سلف واملعارف القدماء الذين. ار إىل اإللتقاء بهمواصلته، ومن الذي سيص
 .الفاحش، بل من دالئله وعالماته، بل ومن النطق به يستحيي فقط من العمل الفاضح والكسب

ال، والغرباء من اإلخوان، واملستخف م من الغاغة ارون جمرى البهائم واألطف وأما من ال يستحيي منه فاخللص
 .الظن فإن االستحياء من املعارف باحلقيقة، ومن األجانب على سبيل. ال معرفة بينهم الذين

 .وال حيتاج أن يكرر القول يف ذكر ما يشتد االستحياء منه
   

 الذي به يسمى واملنة هو األمر. يف احلياء والوقاحة، فلنقل يف شكر املنة وكفراا، فإنه متصل بذلك وإذ قلنا

أن يصري له اإلنسان اآلخر شاكرا، أو  اإلنسان ممتنا، وهو األمر النافع الذي إذا وجد من إنسان عند إنسان وجب
فإما خبدمة، أي بفعل بدين نفاع، وإما بصنيعة، أي بإعطاء جوهر  :وكل منة. طائعا، أو أكثر شكرا، أو أطوع نفسا

والصنيعة منة،  وإمنا يكون مثل هذه اخلدمة.  نفسه ممكنا مستطاعااملعطي، ملا كان االنتفاع به ينتفع به، اللتني لوال
اشتداد احلاجة، أو تكون يف وقت تعسر املعونة مبثله  واملنة العظيمة ما توايف. إذا مل يرد ا غري نفس املصطنع إليه

 . ويكون أكثر إنعاما بهبه، مل ينشط به غريه؛ أو يكون أول من أنعم، فأنشط غريه، فيه؛ أو يكون املان منفردا باملن

يف الشديدة، إما ألنه  وخصوصا ما يشتهى. واحلاجة، إما مشتهى يشتاق حصوله، أو مشتهى حيزن فراقه، كاملعشوق
وموقع املنة عند املمنونني بالفاقة، . واحلزن بالشديدة يدفع الشديدة، وإما ألن الرغبة فيه حبيث ال تسقطها الكآبة

وكذلك عند املمحونني واملتوارين واملستخفني عن أعداء وأضداد، وملن جيري  .ظمواملدفوعني إىل اخلصاصة أع
الصنيعة نشرا، فإن  وأعظم الناس منا من مل يرد باإلنعام ذكرا، وال بستر. وعند من هو أسوأ حاال منهم جمراهم،

 .توكيد املنة فهذا ما حيتج به يف. ستر االصطناع نئة، كما أن إذاعته تنغيص

عرضا استنفعته، وإنك مل تتمم النعمة، وقصرت  ما أردت باصطناعك إال: تج به يف إبطاهلا وحتقريها أن يقولومما حي
مفصل احلاجة، وألزمت قبوهلا عند القنية، فإنك مل تصنع بقصد، بل  عن الواجب يف مثله عليك، إذ مل تطبق به

كانت  وإذا. فإن ذلك كله مما تتضاءل معه املنة. ةلرغبة يف جمازاة، أو من غري علم وال إراد التفاق أو ضرورة، أو
قسرية، وهو أن يلجأ إىل اختيار  وقد تكون مع الضرورة إرادة، فتكون اإلرادة. من أجل الضرورة، قلت معها املنة

املضطر يؤخذ منه ماله، ويبذل غريه، وكذلك تكون مع علم،  وقد تكون من غري إرادة فيه، وهو أن يكون. اإلنعام
 .ري علمومن غ

يكون صدورها عن إرادة  والعالمات احملققة لتهنئة املنة وتأكيدها أن. األنواع نافعة يف الشكاية واالعتذار وهذه
فإنه إذا اشترك يف النمة . منهم إىل أعداء املمنت وحمبة، وأن ال يكون فيها تقصري، وأن ال يكون مثل ذلك قد صدر

وكذلك إذا . وكذلك إذا اصطنع املان مثله إىل عدو نفسه. اإلحسانذلك  العدوان معا، دل على ضرورة دعا إىل
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. مساحة فإن ذلك يدل على أن املنة مل تصدر عن. من هو يف مثل استحقاق املمنون عليه أو فوقه مل يكن أحسن إىل

ر يقصر عنه وملا كان املستحق اآلخ فإنه لو كان إحسانه إحسان مرتاد للمنة والقربة ملا كان حكم العدو فيه حكمه،
 .فحينئذ ال يكون الغرض باملنة مطابقة احلاجة .وكذلك إن كانت املنة مشوبة بشر ينقصها. مثله

 .باحلاجة، وال يعترف أحد حباجة إىل الشر واالعتراف باملنة يقتضي اعترافا

  فصل

  الفصل الرابع

 يف أنواع االهتمام باملرء

  االستخفافوالشفقة عليه واحلسد والنقمةوالغرية واحلمية و

الذي يهتم  االهتمام بالغري، وهو قريب من الشفقة أو شغل القلب باإلنسان على سبيل العناية، ومن فلنذكر اآلن
. غري استيجاب، ومن غري توقع واالهتمام أذى يعتري اإلنسان لشيء مفسد أو حازن يعرض إلنسان آخر من. له

وأما اهلالكون فال يهتم ملا وقع . أو املتصل به من ذلك  آخر،واملهتم هو الذي به مثل هذا األذى ملا عرض إلنسان
 وكذلك سعداء البخت ال يهتم هلم، ألم ال يظن م سوء،. يقال فيه إنه غري متوقع هلم، ألن ما عرض هلم يبعد أن

واملخلدون . لكثرة التجارب والذين ال يهتمون، وال يبالون، فهم املتدربون مبقاساة الشرور للسن، أو. وحلوق شر
واملتأدبون الذين يغلب عليهم حسن . باالعتالء والنمو واملشهورون. إىل اإلقبال وأنفسهم طيبة ال تستوحش حلال

واملنفعلون بأعراض الشجاعة، كالغضاب . حماب أسالفهم، وعلى حمام أنفسهم والذين جرت األمور على. الظن
األرقاء املكروبني  الء يهتمون، وال مقابلوهم من اخلائفنيوكذلك املستهينون والشتامون، فإنه ال هؤ .والقساة

وال يهتم باخلاملني احملتقرين . املتوسطون بني ذلك األشقياء، فإم م ما يشغلهم عن االهتمام لغريهم؛ بل إمنا يهتم
 .فإن اجلبابرة ال يهتمون بأحد تقديرا منهم أنه ليس غريهم أحد ولذلك. فإم يف عداد املعدومني

   
من العذاب  وهذه األسباب مثل املهلك. األسباب اليت ألجلها يهتم فقد يوقف عليها من حد االهتمام وأما

إذا طرأ الشر من متوقع منه  واألوجاع واجلهد والكرب والسقم واخلصاصة وسوء البخت وعدم األنصار، وخصوصا
 . انقرض وقتهخبلطه قد اخلري، وإذا خال الشر عن خلط اخلري، أو يكون االستمناع

اإلنسان كنفسه، وهو الولد، فال يقال إن اإلنسان يهتم  فأما من هو من. واملهتم هلم هم املعارف والشركاء واحلرفاء
فال يقال إن اإلنسان يشفق على نفسه، ويعتين بنفسه، بل . يهتم لألذى يصيب نفسه لألذى يصيبه، كما ال يقال إنه

على التلف، ورأى  ا ما حكى عن واحد أنه مل تدمع عينه عند إشفاء ولدهوهلذ. شدة خوف، ال عناية وشفقة ذلك
ومن املهتم هلم األشكال يف . العناية بالغري والشدة تنسي الشفقة، وتسلي عن. صديقا له قد فضحته الفاقة، فبكى له
وقوعه باإلنسان فهو وكل ما خياف . األخالق واهلمم واملراتب وإيثار اجلميل األسنان، وهم األقران، واألشكال يف
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املظلوم،  وممن يهتم له املتشكل بشكل. ولذلك ال يهتم للمتقادم، وال للمتراخي. إذا حل باإلخوان الذي يهمه
فإن هيئته ختيل حالته، فيكون املشاهد من  .واملعذب، واملمنو واملمحون، وإن مل يشاهد ما قدمناه وال حيقق ما حمنته

وهلذا املعىن قد يهم . عالمات اآلفات إذا دلت على وقوعها، وإن مل تقع بعد م أيضاًوقد . هيئته كاملشاهد من حاله
استحقاق، وهو  وكأن هذا احلزن مضاد، أي مقابل مقابلة ما، للحزن الذي يعتري للنجح بال. املستحق امتحان غري

 .الذي يسمى يف هذا الكتاب جزعاً، وإن مل يكن تضاداً حقيقياً

. خري أو شر واجلامع من ذلك صريورة كل منهما إىل غري مستحقه من. نهما عن خلق كرميمصدر كل واحد م فإن

واقعاً على جمرى للقضاء والقدر،  ووقوع ما ال يستحق يغم باحلق، وأما إذا مل يكن لذلك سبب معلوم، بل كان
 عفواً إال عن استحقاق، وال إنه مل يقض له اخلري الذي أتاه :فإنه ال يبعد أن يقول القائل. فاحلزن يف ذلك متوسط

 فإن. بغتة إال عن استيجاب، فيقل احلزن لذلك، وإن كان ال جيب زواله دفعة أو مجلة قضى عليه الشر الذي أتاه

أن أمر القضاء والقدر  القضاء والقدر ليسا مقصورين على االستحقاق فقط، وإن كانا مومهني إياه، بل املشهزر
 .مشكل موكول إىل اهللا

قد وقعت زائدة " ال"يشبه أن تكون لفظة . يصريون إىل ذلك بال حتم أو قضاء فأما الذين:  التعليم األولوقيل يف
بال : فيكون كأنه قال الناقلني أو غريهم، أو يشبه أن يكون معناه بال حتم من الكاسبني، وال تقدير منهم؛ سهواً من

 .توقع من الناس وتقدير
   

إمنا يعترى ألنه  فإن االهتمام هو أذى يعترى لشر يبصيب اإلنسان؛. احلسد: ذكوريناالهتمام واجلزع امل ومما يضاد
فأما اجلزع . يستحقه، ألجل أنه أصابه واحلسد هو أذى يعتريه خلري يصيب من. غري مستحق، وألجل ذلك اإلنسان

وال . فهو كالضد للحسدوإذ هو أقرب من االهتمام . االهتمام فإن اجلزع أقرب إىل. املذكور فهو كالوسط بينهما
هلذا  فقد قيل يف هذا مما هو سد. األضداد، مطالبة أن يورد على احلقائق، دون املظنونات جيب أن يناقش أيضاً يف

وأما إذا كان الغم ليس هلذا، بل  .واحلسد، إمنا يكون حسداً، إذا كان الغم فيه بسبب أن اخلري أصاب الغري. الباب
فإن كل انسان . قريب من الواجب، والتنفك عنه الطبائع وهو أمر.  فهذا ليس حسداًبسبب قصور مثله عن املغتم،

وكذلك إذا كان الغم بسبب خوف يعتري اإلنسان . والرزق الذي من شأنه أن يوجد لغريه يغتم ملا يفوته من العطاء
وههنا فرح يصيب اإلنسان  .إجناح العدو، يقدر معه أن إجناحه يبسط له يف القدرة، فيمكنه من أفعال املعاداة من

ويعيثون يف األرض ساعني بالفساد؛ وفرح آخر  لشر يعرض للمستحقني، كالذين يقتلون الناس ويعفون اآلثار
حزن : وحزنان. أحدمها يصدر عن فضيلة، واآلخر عن رذيلة: متضادان بإخفاق املستحق وسوء حال احملسن؛ ومها

  ألنه ال-و احلسد؛ وحزن يعرض حلسن حال من ال يستحق املستحق، ألجل حسن حاله، وه يعرض حلسن حال

فهذه تركيبات خمتلفة من  .أحدمها عن رذيلة، واآلخر عن فضيلة:  وهو املناقمة والغيظ؛ ومها متضادان-يستحق 
واحلاسد حيسد يف كل خري، حى يف احلسن واجلمال  .احلزن والفرح، واخلري والشر، واالستئهال وغري االستئهال

فإن غري . الفضائل، ألنه ال معىن الستشعاره وجود فضيلة بال استحقاق وأما الناقم فليس حيسد يف. كوغري ذل
يناهلا، وإمنا  فإن غري الفاضل ال يستحقها، وغري الفاضل. بل إمنا ينقم للخريات اخلارجة. الفضيلة الفاضل ال ينال
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وامجال، وال يف اخلريات املوروثة اليت مل  ع كاحلسنوكذلك ال ينقم يف اخلريات الواقعة يف الطب. يستحقها األخيار
إذا كان املستحدث للخريات سلطاناً ومتبعاً؛ فإنه، وإن مل  وكذلك. تستحدث، فإن ذلك يرى كاحلق الواجب

ميلك  فيكون بعضهم ال ينقم عليه ألنه يف عداد من كان. استأهلها قدمياً للسلطان واملكنة يستأهلها بالفضيلة، فكأنه
 .اً، وإن استحدث؛ وبعضهم ألنه مل يستحدث، بل هو له كاحلققدمي
   

يليق به خري ما،  أيضاً مبلغ االستحقاق يف اجلميع واحداً، وال كل إنسان مستحقاً لكل خري، بل كل إنسان وليس
تكثار من وكذلك فإن االس. التلبيس والتسلح فإن الناسك غري مستحق للمعتقد مجاالً وخرياً من زينة. ينقم إن فاته

فإن املستطرف يليق به أن يتشبه بعد مبن حاله حال الفقري إىل أن . اليسار السرايا وما جيري جمراه ال يليق مبستطرق
وهلذا صار أمثال هذه  .وكذلك احلقري ال يسأهل ظفراً بالنبيه، وخصوصاً إذا كانا يف مذهب واحد. بيساره يؤنس

ملا استوىل العاجز على القادر، وال استهان مثل  ولوال ذلك.  آثار القدراألحوال مما يعد من آثار القدر، وليس من
 أحدمها أن يفوز من ال استحقاق له باخلطر العظيم،: هذا الباب إىل القدر اثنان واألمور املنسوبة من. املغىن بالناسك

إذا كان هو نفسه حمباً  وإمنا تشتد نقمة الناقم على أمثاهلما،. والثاين أن يقصر املستحق الفاضل عن مستحقه
السبب يكون القنوع بالدنية، واملستند إىل املخادعة  وهلذا. وإن حمب الكرامة أنظر إىل االستئهال، وضده. للكرامة

 واحملسدون هم الذين أصام. إىل املذمة، غري ناقم؛ ألم ال يلتفتون إىل االستيجاب اليت يرجى عيشه ا، وال يلتفت

يف النسب، أو السن، أو  فإن املباين يف اجلنس كأنه ال حيسد؛ وكذلك املباين. ن جنس احلسادخري، وهم مع ذلك م
فإن مل يكونوا متساوى الدرج يف املعىن . الدرجات، نام احلسد فإنه إذا بعد ما بني. احلرفة، أو املرتبة، أو الثروة

وهلذا . فيها القاصر عن الغاية، وإن كان مقارباًواحلاسد هو . متقاربيها، فإم يتحاسدون أيضاً اجلامع، ولكن كانوا
والذي يفعل العظائم هو أحسد ملن . يعلم فإن الذي يعلم، هو أحسد العامل من الذي ال. ما يكثر احلسد من املتمكنني

 حمبو :وأشدهم حسداً حمبو الكرامة، وباجلملة. بد من مشاكلة أو مقاربة فإنه ال. يفوقه فيها ممن ال ينهض إليها البتة
مستحسن حسد  وكذلك يف كل شيء. فإن التجمل لتحمد. وكذلك املتجملون بالرقيق واألموال. قلناه احلمد، ملا

وال حيتاج اىل . أنه من احملسود وأنت تعلم من هذا. مرصد، وخصوصاً إذا كان املستحسن مما يرتع إليه احلاسد
 .تكرير ذكره مما جرى

 هبون األولون من القرون، واهلالكون، والبعداء يف املكان املنقطع عنهم،فالذا :وأما الذين ال حيسدهم الناس

والفائقون جدا، الذين ال  واملستقصون جدا،. كالساكنني عند منار هرقلس، فال حيسدهم أحد من هذه البالد
احملسود ويكون اخلري . يشارك يف اهلوى واإلرادة يقاربون، بل إمنا حيسد من يصلح أن يكون منازعا، ويصلح أن

ولذلك ما كان أكرب الغالمني حيسد أصغرمها إذا أفلح، إذ كان له فيما أفلح . مرة عليه مما يتوقعه احلاسد، أو كان له
حيسد من تيسر له  وكذلك الذي ال يدرك اخلري إال جبهده. وكذلك املبذر حيسد املصلح. وكان له أن يكتسبه حق،

 .فأما إذا تباينت املراتب، مل يكن حسد. غريه سه أهال ملثل ما سبق إىلإذا كان يرى نف: وباجلملة. إدراك اخلريات

 .التنقيم، والتحسيد، والتأسيف، واالهتمام، والتسلية، وغري ذلك فبهذه األنواع يقتدر اخلطيب على

 يستحقها واحلمية أذى يعترى عند فوت خريات. وهي احلمية، وهو أيضا من مجلة اخلري: النقم وههنا شيء يناسب
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ولن . النيل يف مذهب االستحقاق وجواز. املرء ويناهلا اآلخرون، ويكون يف نيل اآلخرين داللة على جواز نيلها
. ويراه حممودا؛ وال تعرض إال لكبار األنفس، أعلياء اهلمم تعتري هذه احلمية إال ملن حيب اخلري، ويأسف على فوته،

  لعشريته، أو ألشكاله، وخصوصا إذا كان اخلري مما يكرم عليه،مثل ذلك اخلري لسلفه، أو وأوالهم باحلمية من تيسر

التعريض، وإمنا يغار على مثل  ال كالصحة فإا ليست تعرض الناس للكرامة كل. وينال احلمد به، كاملال واجلمال
 .الفضائل ومن اإلحسان ومن الكسب للمحامد الشجاعة، واحلكمة، والرياسة؛ ألن هذه أمور متكن من

   
لفضيلة، وعلى  إذا إمنا تقع على الذين هلم هذه الفضائل، وأشباهها، وعلى مجيع من يرغب يف مصادقته ريةفالغ

فإن . فإن االستخفاف يضاد احلمية. وخيالفهم املتعجب منهم، واملثىن عليهم، واملستخفني مبن يقصر منهم ويضادهم
ستخفاف يضاد احلمية، فهو حيركه حتريك املضاد وإذا كان اال. غرية احلمية تصدر عن غرية، واالستخفاف عن عدم

احلمية  وأما الذي تعتريه. فإن املستخف بذي احلمية يكون حمركا من محيته عندما يستخف به .واملؤذي فيزيد فيه
اجلد شيئاً بغري استئهال، وال  وأما الذي يستخف به وال حيمي عليه فمن سامق إليه. فهو فاقد اخلري الذي حيمي

 .ويوثق بوهى قاعدة أمره فمثل هذا يستخف به،. اؤه عن جلد وصرامةيكون ابتد

  فصل

  الفصل اخلامس

 يف مواضع حنو اختالف الناس يف األخالق

حنو خلق خلق حبسب األعراض واهلمم، وحبسب األسنان، وحبسب احلدود،  وينبغي أن ندل على األحوال احملركة
األمور،  وأما اهلمم فكما يعتاد من إيثار النفس على جنس من. األعراض فمثل الغضب وامليل أما. وحبسب األنفس

وأما . فكاحلداثة والشباب والشيبة وأما األسنان. كملكة أو سياسة أو زهد، وتدخل فيها األديان والصناعات
 .العربية والعجمية، والنفس الكبرية والنفس الصغرية وأما األنفس فالنفس. احلدود فاحلسب واليسار واجللد

تكثر حركة الشهوة فيهم ويقتدرون عليها، وتقتصر شهوام على األمور املطيفة  فالغلمان قد: نبدأ باألسنانول
عليهم املالل، يشتهون  املنسوبة إىل الزهرة، كاملناكح واملالبس واملشام؛ وهم سريعو التقلب والتبدل، يغلب بالبدن،

وإمنا آراؤهم كالعطش الكاذب الذي ينتفع . آرائهم جلزالة يفبإفراط وميلون بسرعة، حلدة أهوائهم وملقها وفقدان ا
وتفرط فيهم . ويشتد فيهم، وخصوصا حلبهم الكرامة، فال حيتملون الضيم ويسرع إليهم الغضب،. بالنسيم البارد

 املال ميلهم إىل وحبهم لذلك أشد من حبهم للمال، بل. وحمبتهم للغلبة ميال منهم إىل النباهة والعلو حمبتهم للكرامة
سرعة التصديق مبا يرمتي إليهم ملا فيهم من حسن  ومن طباعهم. ميل يسري، فإم مل يقاسوا احلاجة، وال كابدوا الفاقة

. وكل ذلك تبع ملزاجهم احلار املشابه ملزاج النشاوي الذي يقوي النفس جدا .الظن، وقلة االرتياب، وفسحة األمل

. املشايخ فإن املستقبل يف سلطام واملاضي يف سلطان. لعيش باألملجيورون وال ينهزمون ويرجون ا ولذلك ال

وهلذا يشتركان يف . الشجعان وكذلك. وحلسن ظنهم يسهل اخنداعهم. فإم، إذ ال كثري ماض هلم، تقل جتربتهم
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وشدة الغضب تقوي النحيزة فتتبعه . يزيل اجلزع وحسن الظن. سرعة الغضبت فهما حسنا الظن، سريعا الغضب
ويشبه أن يكون حسن الظن . فإن اخلوف والغضب ال جيتمعان. القلب لة اخلوف، ال حلسن الظن فقط، بل لشدةق

. الفطرة يغلب على األحداث احلياء، ألم مل يندفعوا بعد يف الفواحش املوقحة، وبقوا على وقد. جزءا من الشجاعة

وال يقدرون أم . كرب أنفسهم ويتبع حسن ظنهم. وهم متهمون ألنفسهم استقصارا ألنفسهم يف املعرفة واخلربة
وميلهم إىل . مهمهم إىل العظائم، وجتسم يف أنفسهم األماين وهلذا ما تتوجه. سيفتقرون، إذ مل يقاسوا الضراء بعد

 وإمنا فكرهم وهواجس نفوسهم موقوفة على. ميلهم إىل اجلميل الذي مل يألفوه بعد النافع الذي عرفوه أكثر من

جيري معها والفكر املبين على  فإم إمنا عرفوا من اخلري النافع الذي عندهم حبسب سنهم، وكأنه اللذة وما. األنفع
وأما اجلاذب إىل اجلميل فهو الفضيلة، ال . املفكر وعنده وهذه الفكرة إمنا جتذب إىل النافع الذي حبسب. الفطرة
 .هذا املوضع هكذا جيب أن يفهم. الفطرة

   
والسرور إمنا يتم . السرور فشديدوا احملبة لذويهم وإخوام وأقرام، وذلك ألم نشيطون، حيبوناألحداث  وأما

ولذلك صداقتهم . احلقيقية، بل املنفعة املؤدية إىل اللذة وليس عرضهم فيما يؤثرونه املنفعة. بالصحة واملعاشرة معا
كل شيء  وخطأهم يف إتيان نافعهم ويف. ، ليلتذوا ماملصاحل العقلية، فلذلك حيبون األصدقاء للذة، ال للمنفعة يف

شدة إفراطهم ظنهم بأنفسهم  ومن. واإلفراط مغلطة. أعظم من خطأ املشايخ يف مثله، ألم مفرطون ال يتوسطون
عليهم بالعيب واخلزي، ألم مائلون بالطبع إىل  ومن سجاياهم ركوب الظلم اجلهار، وإن عاد. البصر بكل شيء

ومع ذلك فقد تغلب عليهم الرمحة، لتصديقهم املتظلم . الغضب، قليلو اخلوف ل، ألم بالطبع شديدوسوء الفعا
حلب الفرح  وهم حمبون للهزل واملزاح،. وهم لقلة جريرم ومكرهم مناصبون لألشرار املكرة. باخلري املتعرف

 .والسرور، ولضعف الروية اليت إذا قويت، وقفت اهلمة على اجلد
   

ألحد لكثرة ما  فإن أخالقهم سخيفة، ومع ذلك شكسة، وال تذعن. ملشايخ فأكثر أخالقهم ضد أخالق هؤالءا وأما
. ما خاضوا فيه من الشرور وقصدوه منها جربوا، وكثرة ما جرى عليهم من اخلديعة والغلط، مث تنبهوا له، وكثرة

وكل شيء . وا، حكموا به على ما جربوهوإن مح. جزم البتة ومن أخالقهم ال حيكمون يف شيء من األشياء حبكم
وكأنه على كثرة جتربتهم، مل جيربوا شيئاً، وذلك لشدة امترائهم . حكم له أصال عندهم على حكم ما سلف، أو ال

أمر يف املستقبل، حدثوا  وإذا حدثوا عن. ويقل اكتراثهم باحملمدة واملذمة. مثال له عندهم، فكأم فيه أغمار فيما ال
وليس من عادم الغلو يف والء أو . لسوء ظنهم وأخالقهم سيئة،" لعل"و" بعسى" يعلقون ألفاظهم عنه مرتابني

وهم صغار األنفس، . وتراهم يف حمبتهم كاملبغضني؛ ويف بغضهم كاحملبني .بغضاء، إال يف األشياء املضطر إليها
يتعلق باملعاش،  وقهم إىل األمور، سوى مافلذلك يضعف ش. يقتفون أثر العزم املصمم، كأم قد يئسوا متهاونون، ال

. إىل التكرم واملروءة، ضنا مبتاع الدنيا وألجل ذلك ماال تسمو أنفسهم. فهم حرصاء عليه، خوفا من إدراك األجل

وهم حمسنو اإلنذار مبا . واجلنب يستويل عليهم. عاقبة اإلتالف واإلفناء وقد أشعرم التجارب عسر االقتناء، وسوء
لربد مزاجهم،  وهم على خالف الشبان يف املعاين احملركة، بل هم إىل السكون. استفادوه من التجارب  ملاهو كائن،
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حبهم للحيوة بسبب إعراضها فيهم  وأيضاً لفرط. وألجل اجلنب واخلوف، يشتد حرصهم. فلذلك جيبنون وخيافون
.  أم يشتهون أيضاً، وخصوصا املأكلعلى. حاجتهم فيها وتسقط شهوم عن املناكح واملناظر، لزوال. للزوال

 وحب. فإن امليل إىل العدل هو حلب السالمة. األئمة العادلة، وذلك من جبنهم وضعفهم ومييلون إىل العدل، وحيبون

فمن ليس توجبه . يوجبه السالمة هو إما من فضيلة، وإما لصغر النفس؛ فإن الفضيلة حتث عليه، وصغر النفس أيضاً
. وكل ذلك حملبتهم ألنفسهم. وال يؤثرون اجلميل ويؤثرون النافع،. يس شيء يوجبه إال صغر النفسفيه الفضيلة، فل

وهم أوقاح . فإن النافع حبسب نفس اإلنسان، واجلميل حبسب غريه. إىل اجلميل فإن حمب نفسه، مييل إىل النافع، ال
. يتهاونون باجلميل فلذلك. ى جهة النافعيستحيون، ألم ليس هلم كل امليل إىل اجلميل، بل ميلهم موقوف عل ال

واالعتقاد فيهم يتبع . والتجربة تتبع األكثر. اإلجناح ومن أخالقهم قلة التأميل، إذ وجدوا اإلخفاق يف العامل أكثر من
 أما. وغضبهم حديد، ضعيف. ولقلة تأميلهم، يكثر جبنهم. بالتأميل، االلتذاذ بالتذكري وهلم، بدل االلتذاذ. التجربة

. مضمحلة، أو منكسرة وشهوام. احلدة، فلسرعة االنفعال، كأم مسقامون؛ وأما الضعف، فلضعف النحيزة

وتقل رغبتهم . أعفاء ضرورة، ال أعفاء فضيلة وهم. وشوقهم إىل النافع، دون اللذيذ، ولذلك يظن م أم أعفاء
على أم أتباع فيما يؤثرونه ألخالق مستعفة، ويعاشرون الناس . احليوة يف طلب الفضل والفائدة، استقصارا ملدة

الصاحلني، وإن كان ما  فإن عادام الترائي بأخالق. ما يفعلون، ال على أم أتباع أفكار تؤم املنافع ألجلها يفعلون
دا وهم طالبون ج. منفعة ما، لكنهم ال يعترفون به فإم إذا تراءوا بالصالح، طلبوا بذلك. يفعلونه ألغراض وأفكار

واخلب واملكر، ال على سبيل ااهرة، وارتكاب ما يستحيي منه، خالفا  لكسب املنافع، ولكن على سبيل األرب
 فإن األحداث يرمحون حملبتهم للناس،. وقد يرمحون أيضاً بسبب خمالف لرمحة األحداث .لعادات األحداث

وهم مع . كالواقع م شكو منه واملشاهدوتصديقهم للمتظلم؛ وهؤالء يرمحون لضعف أنفسهم، وختيلهم للشر امل
 .مناف للجد، مباين للصرب وليسوا مبهزالني، ألن اهلزل. ذلك صرباء على األذيات، غري قلقني

   
: اخللقني املذكورين الذين يف عنفوان التشييخ، وهم الذين بلغوا أشدهم، ومل ينحطوا، فأخالقهم متوسطة بني وأما

بل هم يف الشجاعة على ما ينبغي، . لكل شيء ، وبني التصديق بكل شيء والتكذيببني الشجاعة التهورية واجلنب
وأما األحداث . فهم أعفاء مع شجاعة. للنافع باجلميل، وللجد باهلزل ومهمهم مازجة. ويف التصديق على ما ينبغي

إىل  ، واستكماهلاومبدأ هذه السن من ثلثني إىل مخسة وثلثني. كما أن الشيوخ جبناء مع عفاف .فشجعان مع م
وقد يظن أن كل ما . متشبهون بأوائلهم وأما األنسباء ذوو األبوة من الناس، فإم راغبون جدا يف الكرامة،. مخسني

. ولذلك جينحون إىل التيه واالستطالة وربط اجلأش. والكرامة هو أقدم فهو أجل وأعظم، فلذلك يشتهون الرفعة

 وذلك مادام الكرم فيهم باقيا بعد، ومل تنسخ األيام عادام املوروثة عنإىل العدل؛  ومع ذلك فكرمهم يدعوهم

اإلسفاف للحرف  مث يتعطلون آخر األمر مع ضربان الدهر لقلة تواضعهم للتأديب، واعتالئهم عن. أسالفهم
بقوا معانيه، وتفرقت عنهم العدد والكفايات، ف فإذا جار عليهم الدهر، بقوا متعطلني،. والصنائع واملكاسب السافلة

فالتسلط، واالستخفاف بالناس، واإلقدام على شتيمتهم، وعظم االعتقاد يف  :وأما أخالق األغنياء. أو عجزة خماذيل
. احلال فهم مترفون بالنعمة، صلفون حبسن. فائزون بكل خري، يالحظون كال بالتملك واالستعباد أنفسهم، كأم
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يستحسدوا كل إنسان، كأن كل إنسان  ومن عادام أن.  اعتادومهاوهم حمبون للثناء، مشترون للمدح لكثرة ما
أن احلكيم، الحتياجه إىل األغنياء، ومقاساته الفقر،  ولذلك جعل بعضهم من فضائل احلكمة. حيسدهم على حظهم

ضعف وإساءة األغنياء تغلب عليهم . الظن بالناس، وال مسيئا إليهم حبكم التسلط يكون بصريا باألحوال، غري سيء
الغناء أنبل من املستحدث  إال أن الذي له قدمي يف. وتشاكل مشائلهم مشائل النساء. لقلة احلاجة منهم إليها الروية

 .النفس الذي قد قاسى قبله اهلوان، ورسخ فيه صغر

م وتقوى فيه. وقاية هلم عن كل آفة واألغنياء يشبهون األحداث يف ااهرة بالظلم من غري مباالة، كأن املال
منها ما هو أخس وهي اليت تصرف فضل القوة إىل : إىل جهة القوة واألخالق املائلة. األخالق املائلة إىل جهة القوة

 فإن من كان منهم أعلى مهة، صرف قوته إىل. ومنها ما هو أنبه مثل حمبة طلب الفضيلة االزدياد يف االقتناء؛

من املائلني إىل االزدياد يف  قا، وأجزل آراء، وهؤالء هم أقدروهم أفحل أخال. وهؤالء هم احملبون للكرامة. الفضيلة
. وأما االكتساب واالستكثار من العدة فهو للضعف. واجلاللة امليسرة، ألن أفعال القوة هي اليت حنو الغلبة والكرامة

رفعون وهؤالء يكسبون بقوة أنفسهم فضل لب، ويت. كان إىل التصون والصلف أميل وكلما كانت النفس أقوى،
األشكال يف  يتكربوا بتكلف، فلذلك ال يرون ألنفسهم حاجة إىل الكرب، فيكونون متواضعني حسين عن أن

 .فإن ظلموا، ظلموا يف كثري. ال يسعون للظلم احلقري. العشرية

كونون وي. لسعة املقدرة التنعم، واالستمتاع باللذات، واالستطالة، وقلة املباالة،: احملدودون، فمن أخالقهم وأما
 .االنتفاع باجلد، دون الكد حمبني هللا جدا، واثقني به، معولني على التوكل، ألم اعتادوا

 .وقد يوقف على أحوال أضداد هؤالء من أحواهلم

انقطع اجلواب، وحقت  واإلقناع لن حيصل إال إذا. كانت املنفعة يف األقاويل اإلقناعية هي حصول اإلقناع وملا
فباحلري أن يكون من متام التدبري يف . اإلقناعية إسكاته، ويبعد إذعانه، وخصوصا يف األموروالواحد يعسر . الكلمة

املرتكب عن ارتكابه، واملعاسر عن معاسرته، مع متكينه كال من كالمه، ال  احملاورات اخلطابية تعيني حاكم يزجر
وشهادة . املتكلم ار إياه يف استخطالوجيب أن يكون إمنا حيجر عند مشاركة النظ. أو جيري إىل اخلطل حيجر عليه،

 .السامعني للبادئ لئال ينسب إىل امليل

 وإذا كان كذلك، وجب أن تكون عند اخلطيب أنواع تعني يف. متكلم، وحاكم، ونظار فينبغي إذا أن يكون هنا

 .االنفعاالت واألخالق

  فصل

  الفصل السادس

 يف األنواع املشتركة لألمور اخلطابية

   
وغري املمكن، والقول يف  كالقول يف املمكن: ا اآلن أن نتكلم يف األنواع املشتركة لألمور اخلطابية الثلثةلن قد حان
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عامة للثلثة، فيشبه أن يكون التكبري والتحقري أخص  وهذه وإن كانت. الكائن وغري الكائن، ويف التكبري والتصغري
ه، وهو الذي ينحوه النظر يف الكائن وغري الكائن، فهو الذي حيكم بوضعه وكون وأما اجلزئي املوضوع، أي. باملدح
أن االنتفاع بكذا  وأما املمكن وغري املمكن واملتوقع كونه فإنه أخص باملشورى الذي يثبت. باملتشاجرين أخص

 .ممكن ومتوقع

و أيضاً إن كان . إذا كان نقيض الشيء ممكناً، فظاهر أنه ممكن: فنقول فلنبدأ باألنواع اخلاصة باملمكن وغري املمكن،
أحسن  وإن كان كونه حبال. وإن كان األصعب ممكناً، فاألسهل ممكن. جمراه ممكناً، فهو ممكن ما يشبهه وجيرى
وما كان . ابتداء كونه ممكناً، فما ينتهي إليه ممكن وما. فإنه ملا كان إجاده البناء ممكناً، فالبناء ممكن. ممكناً، فهو ممكن

 فإنه إن أمكن أن يكون اإلنسان رجالً،. كان املتأخر يف الطبع ممكناً، فاملتقدم ممكن وإذا. كنمتامه ممكناً، فبدؤه مم

واألمور اليت . ال يشتاق واألمور اليت يشتاق إليها طبعاً ممكنات، فإن املمتنع. وبالعكس. أمكن أن يكون غالماً
ا أن ندبره، كالذي يكون عن إجبار أو تشفع، إلين وما كان. تتعاطاها العلوم كالطب، والصنائع كالفالحة، ممكنات

األفاضل واألصدقاء كاملمكن، مثل ما يتعلق بأمواهلم أو جاههم، فإنه ممكن ال  والذي يتعلق مبعونة. فهي ممكنات
كانت طبيعة النوع  وإن. وإذا كان الكل ممكناً، فكل جزء ممكن. وإذا كان كل جزء ممكناً، فالكل ممكن. به يبخلون
وما أمكن للجاهل . االضافة، أمكن اآلخر وإذا أمكن أحد طريف. وجود، فطبيعة اجلنس ممكنة ال حمالةممكنة ال

 .كان ممكناً لألوضع، فهو ممكن ملن هو أشرف وما. والبطال، فهو للعامل الصانع أشد مكاناً

 .مضادة هلذه وأما الذي ال ميكن، فستجد له أنواعاً

هو أقل استعداداً للكون قد كان، فاألمت  إن كان ما:  يكن؟ فمن أنواعه أنههل كان الشيء أو مل: وأما أنواع أنه
وإن كانت . فإنه إن كان قد نسى، فقد كان قد علم. فاملتبوع قد كان وإن كان التابع قد كان،. استعداداً قد كان

 صاً إذا مل يكنفإنه إذا كانت القدرة واإلرادة، فقد كان الشيء، وخصو. فالشيء قد كان األسباب قد كانت،

الدالئل أن يكون،  والذي توجب. وهذا حنو أن يكون قدر وغضب، أو قدر واشتاق، أو قدر واشتهى. عائق
وإذا كانت املعدات قد سبق كوا، فاألمر قد . حمالة فإن األسباب املالصقة توجب الوجود بالفعل ال. فليوضع كائناً

 وإن كان اإلنسان قد جرب حماولة أمر يطلبه، فوجده قد أذعن .برق، فقد رعد كما أنه إن كان السحاب قد. كان
 .االستيحاش وإذا استعد للثاين، فقد كان األول؛ مثل أنه إذا استعد للقتال، فقد تقدم. فعل له، فقد

أن تعلم من ذلك أن رأى املعلم األول  فيجب. ومن هذه ما هي اضطرارية، ومنها ما هي أكثرية: قال املعلم األول
وأنت ستعلم أنواع ما ال يكون من أنواع ما . اإلمكان فيها طابيات ليس ما ينسب إليه من وجوب تساوىيف اخل
متوقع الكون، وهو ما استعدت حنوه األسباب مما ذكر؛ وما ليس متوقع الكون، وهو  ومن هناك تعلم حال. يكون
 .باخلالف الذي

وخصوصاً إذا خصصت حبسب أمر أمر من   يف املشوريات،وأما أمر التعظيم والتحقري، فقد يكتفى يف مبا ذكر منه
 .حادث األمور اجلزئية، وجعل له حبسبه حكم

الرأي احملمود فهو داخل يف مواد  وأما. املثال والتفكري: فلنفصل األمر يف التصديقات املشتركة، وهي جنسان
 .التفكري
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أمثلة من أمور مقر بكوا يقاس : ثلة على ضربنيإن األم: برهانات، ونقول ولنبدأ باملثال، وهو الذي نسميه ههنا
هكذا ينبغي  .سواء كانت أموراً موجودة، أو حوادث وجدت يف زمان ماص، أو أمثاالً مضروبة سائرة عليها غريها

وجتعله كأنه قد كان، وهو ممكن الكون،  فمن ذلك مثل وحكاية جتعل له حكماً: ومنها ما خيترعه اإلنسان. أن يفهم
 .ما هو كالم كاذب، مثل ما يف كتاب كليلة ودمنة ال رواية له، وال سري مثل به؛ ومنهاإال أنه 

 ومثال. ال ينبغي لك أيها امللك أن تستهني بأمر اجلواسيس، ففالن قد استهان فندم :فمثال املثال باحلقيقة، ما يقال

فإن حترمي املصارعة  .رعة بالقرعةإن من حيرم الرأس بالقرعة، كمن حيرم املصا: املثل املضروب ما قال سقراط
 .فرضه، وبه يضري فيه اخلطأ، فنقل اخلطأ منه إىل غريه بالقرعة مل يكن أمراً قد وجد وأعقب خطأ، بل أمراً قد اختلق

   
لواحد وعدهم  فكضرب بعض املشريين مثالً، وهو يشري على قومه بشدة التقيظ، وأن ال يذعنوا: الثالث وأما

تصريوا حبالكم إىل ما صار إليه الفرس،  إياكم وأن: تسلط عليهم هنيف م، فإنه قال لقومهبتخليصهم عن يدي م
هل لك يف إنقاذي : ففزع إىل إنسان من الناس يعتصم مبعونته، ويقول له عندما زامحه األيل يف مرعاه، ونغصه عليه،

وهو ممسك  ما يلجمه، وبتمطيته ظهرهاأليل؟ فأنعم اإلنسان له اإلجابة على شرط أن يسمح بالتقام  من يدي هذا
 .فلما أذعن له، صار فيما هو شر له من األيل. قضيباً

ذلك  وما فعل: قيل له. إين أوصيكم أن تستنوا بسنة الثعلب املمنو بالذبان: من هذه الواقعة وقال آخر يف قريب
القنصة، وحصل يف حومة الطلب، فلم ير  تهبينا ثعلب يعرب راً من األار إىل العرب اآلخر، إذا اكتنف: الثعلب؟ قال

. وكلما راود اخلروج منه، أعجزه، فلم ير إال اإلستسالم. انقذافاً أحننه لنفسه خملصاً غري االنقذاف يف وهدة غائرة

الذبان وإحنالل  وإذا يف جواره يشاهد ما به من الغربة واحلرية ولذع. إذ جهدته الذبان حمتوشة إياه وهو يف ذلك
وال سبيل لك إىل ذلك، وإنه ملن الشفقة  .كال: هل لك، يا أبا احلصني، يف أن أذب عنك؟ فقال:  فقال لهالقوة،

أعلم أن هؤالء الذبان قد شغلت املكان فال موقع لغريهم : ومل ذلك؟ قال :فقال له القنفذ. الضائرة، ومن الرب العاق
بقية  ت، خلفها مجاعة أخرى غراث، كلىب، ترتففإن ذب. امتصت ريها من دمي، فهي اآلن هادئة من بدين، وقد

 .دمي

لكن . مشاكلة، فتخترع؛ فإن اختراعها يسري وأكثر ما ينتفع ذه األمثال يف املشورة، حني ما يعز وجود جزئيات
اجلزئيات املوجودات من أبواب مبادئ الفلسفة، وإذ التجربة، كما علمت،  واعتبار. موقع املوجود املشهود به آكد

أوىل أن  والفزع إىل املثال إمنا يقع عند عوز التفكري، فإن التفكري. فكيف يف البحوث الضعيفة جل أصوهلا،من أ
شاهد لضمري مصنوع، أو مصحح ملقدمة  وأما إذا أورد املثال ال على أنه املقنع نفسه، بل على أنه. يوقع التصديق

وتكون مرتلة املثال يف . قسمني نافعاً، ويف الثاين ضرورياًأول ال كربى يف الضمري، على ما حتققته قبل، فإنه يكون يف
قدم  فإذا. وإن كان االستقراء غري أهل للخطابة وال مناسب إال يف أحوال نادرة. االستقراء تثبيت الكلى مرتلة

ذا سبق لكنه إ. فإن الشاهد مقنع .اخلطيب الضمري، مث أيده بالشاهد، على أنه نافع أو ضروري، كان قد متم اإلقناع
فأما إذا أورد املثال أوالً . مل يكد يسلم له إال شهادات كثرية فأدعى، ولو مقروناً بالضمري، فاستنكر دعواه بدياً،

فيتنبه  الدعوى بعده، فتكون الدعوى قد صادف االستعداد من األنفس لقبوله ومل ترد عليها بغتة واعتمده، مث أورد
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اإلعداد مثل اإلعداد حبذف الكربى  وهذا. ل الشاهد الواحد، إذا كان ثقةوقد يقبل املثال الواحد قبو. إلنكارها
يف هذا أن الضمري إذا كان حموجاً إىل تصحيحه باملثال، فألن يبتدئ  فالغرض. أيضاً؛ فإن التصريح ا ينبه على العناد

هكذا ينبغي أن  .ميه أو تأخريهوأما إذا كان املثال لالستظهار، فال بأس يف تقد. أن يبتدئ بالضمري باملثال أوىل من
 .يفهم هذا املوضع

   
والتفكري الرأيي قريب من  .الرأي فإنه قضية كلية، ال جزئية، وهي يف أمور عملية، ومن جهة ما يؤثر أو جيتنب وأما

تكون تفكرياً أيضاً آراء، كما أن مقدماا آراء، لكنها إمنا  ونتائج اآلراء، إذا أخذت بانفرادها، هي. املستنتجة التامة
 وهو أم. فهو رأي، ونتيجة رأي. إن معرفة األحداث باحلكمة فضول: العلة، مثل قولنا إقناعياً، إذا قرنت ا

ينتفع به، ألنه ال ينفع، إذ  لكنه إذا أخذ الرأي الذي هو نتيجة وحده، مل. حينئذ يكونون مدخرين ما ال ينتفعون به
علة قبوله، فينبغي أن يقرن ذلك به، فينتج، مث تستعمل   بعد قبول مقدمة، هيليس مقبوالً بنفسه، إذ القبول يناله

 رأي ال حيتاج إىل قرن كالم به: وجيب لذلك أن تون أنواع الرأي أربعة. ذلك القول النتيجة، فيكون الضمري مجيع

تاج أن يقرن بكالم حي لظهوره يف نفسه؛ ورأي ال حيتاج إىل ذلك لظهوره عند املخاطب أو عند أهل البصر؛ ورأي
. الكالم هو نتيجة عنه، أو يكون منتجاً إياه ألنه إما أن يكون ذلك: وهذا على قسمني. آخر ليؤدي إىل املطلوب

. ضمرياً على املطلوب، بل جزءاً من الضمري، كأنه جزء قياس مركب فإن كان نتيجة عنه، كان هو باحلقيقة ليس

 فإن القياس القريب ليس. الضمري القريب، وليس جزءاً من الضمري البتةينتجه، فيكون هو  وإن كان حيتاج إىل ما

وعلى هذا . أنه جزء شيء فإن البعيد ينتج على أنه جزء قول مفلح، والقريب ينتج الشيء بذاته، ال على. كالبعيد
 .ينبغي أن يفهم هذا املوضع

 ه يف أشياء، فينبغي أن تأخذ اآلراء اخلطبيةاجلدل يف املوضوعات واملبادئ، وتشارك وقد خربناك أن اخلطابة تشاكل

يظن مقبوالً مما هو يف األمور  آراء خمتارة مقبولة عند إنسان إنسان ممن ختاطبه، أو عند إنسان من األئمة، أو مما
ك وإذا كان هذا حمصالً عندك، أمكن. األمور الدائمة، فإن ذلك للجدل املمكنة املتعلقة بالزمان، ال املظنونة اليت يف

 ولسنا نوجب عليك أن تضبط أموراً غري متناهية من املوجودات حبسب شخص. احلجج والضمائر أن تستنبط منه

األحكام الكلية  ؟ بل أن تصنف!فإن ما ال يتناهى ال يوجد، فكيف حيصر ويضبط. شخص يف أمر أمر جزئي
فإن األحكام اليت هي أخص، . ا ما قدرتختصصه تعلقة باألجناس الثلثة للخطابة، وجتتهد أن- املوجودة احملصورة امل

وكذلك اذا اخذت تستعملها يف اجلزئيات، فتلطف يف ختصيصها تلطاف  .أشد نفعاً وأقرب إىل الباب، وأليق به
 اذا كان عندك مقدمة مناسبة للمدح،: مثال ذلك يف املدح. ذلك الشخص املتكلم فيه وحده آخر، حىت تكاد تطابق

لكنك إذا مدحت واحدا من  .كاد أن تكون فيه قوة إهلية، فإن هذا من املديح البالغ جدااإلهلي هو الذي ي: كقولك
فإن خصصت وزعمت أنه الذي فعل األمر اإلهلي . جمراه الفضالء ذا، فقد مدحته مبا يعمه وغريه من الذين جيرون

إن فالنا : فإنك إذا قلت. ع أقربمن ورطة، كان هذا باملدح أليق، وإىل اإلقنا الفالين، فظفر بفالن، وأنقذ فالنا
 .أيضاً هذا الفصل هكذا ينبغي أن يفهم. تقنع بذلك، ما مل تدل على جزئي من األمور به يصري مثله إهليا إهلي، مل

وتقبل ما يكون انفراده غري مقتصر به على أن  ومن اآلراء اليت حتتاج أن يقرن ا قول آخر حىت تتزوج وتستمر
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فما مل يقرن به القول اآلخر، مل يتعرض . يكون معرضا إياه أيضاً للشنعة  قبوله فقط، بلجيهل، وال يتسارع إىل
: قول القائل نشك يف أن األوىل يف مثله، على ما ذكرنامهن غريه، أن تقدم تلك القرينة به عليه، مثل وال. لإلمحاد

ينبغي ملثلي من الراغبني يف أن : عليه، فقيل فإذا قدم. فإن هذا إذا ذكر وحده، استشنع. قد ينبغي ملثلي أن ال يتأدب
وأما اهول الذي ال تعرف شناعته وال محده، فال يأس أن تقرن . رمبا أقنع يأمن غوائل احلساد أن ال يتأدب، فحينئذ

 خميال، فريوج، مثل ورمبا كانت العلة يف أمثال هذه ليست رأيا، بل رمزا شعريا، وكالما. مقدمة، أو مؤخرة العلة به

خبطاطيف األرض الناس الضعفاء، الكايف  وعىن. إياكم أن تكونوا شتامني، فتؤذوا خطاطيف األرض: قول القائل
 .خيرجهم أمر األذى، املستنيمني إىل الشنعة والوعوعة، عندما

   
 باملشايخ، ألم الناس يليق به استعمال الكالم الرأيي واختراع ضرب األمثال، بل إمنا يليق ذلك وليس كل

وهم املظنون م كثرة التجارب؛ فتكون أمثاهلم  املرموقون بعني التمييز؛ فتكون أحكامهم الكلية متلقاة باإلذعان،
تكلف الغمر الذي مل جيرب لضرب األمثال، وإيراد الشواهد من األحوال،  فإن. اليت يضربوا معدودة يف الكائن

 .فيما ال يعين، وإساءة األدب فهو شروع منه

إن : فتارة يقال. اشترط فيه األمر األكثر، ورمبا اقتصر على الكثري ورمبا. إمنا يوجد كليا، ويعرب عنه مهمالفالرأي 
يقنع بالتكلف،  وهذا مما. كثريا ما كان كذا كذا: أكثر كذا كذا؛ وتارة يقال: للكلية؛ وتارة يقال كذا كذا، إيهاما

كان اجلمهور يرونه مما أمجعوا عليه لسنة، أو  نورد يف الرأي ماوينبغي أيضاً أن . وكذلك يف العالمات. واالستكراه
أن املتعة ظلم، وأن قذف احملصنات : وذلك مثل استعمالنا يف شريعتنا .عادة، وإن مل يكن من الذائعات املطلقة

أا أحكام  وينبغي أن نورد أيضاً األمثال املقبولة السائرة على. فإن أحكام الشرائع آراء جليلة .يوجب حد مثانني
إذا : الكالب على البقر؛ وقوهلم: كقوهلم وهي مع قبوهلا عند اجلمهور ليس جيب أن تكون حممودة باحلقيقة،. كلية

كذلك ينبغي أن يفهم هذا . فإا حممودات يف بادي الرأي. قارها ول حارها من توىل: عز أخوك فهن؛ وقوهلم
 .املوضع

. اعرف ذاتك: قوهلم  الفشو، حىت جيتمع فيها أن تكون آراء وأمثاال، مثلتستعمل اآلراء اليت يف غاية وينبغي أن

لو عرفت خلقك، ملا استعظمت هذا : وكذلك .إذ هذا يصلح للمدح والذم. وهذه من اآلراء اليت تصلح لألضداد
وبعض هذه تكون فاعلة يف النفس . يصلح للشكاية واإلشكاء إذ هذا. فإن هذا أيضاً يصلح لألضداد. منك

فإن هذا رمبا . إن أمثال هذه السعايات، بقدر علمي، لكاذبة: غضبا عن شيء بلغه نفعاالت، كما نقول للمشتعلا
. انتصب هلا فإن هذا يسخط من. طوىب ملن عرف قدر نفسه، فلم ينتصب لقيادة اجليوش: غيظه؛ وكما تقول أهدأ

ليس ينبغي أن حيب املرء بقدر ما : كقوهلم ية،وقد تكون أقوال رأيية أخرى خلق. فهذه من مجلة ما يؤثر انفعاالت
وينبغي أن جيتهد يف كل موضع حىت يكون اللفظ ار . بغضه للبغيض يبغض، بل أن تكون حمبته للحبيب أكثر من

معاودة  فإن قصر اللفظ عن مطابقة املعىن، ومل خيرج خروجا مغنيا عن الشرح، فعليه. يف الضمري به مطابقا لكنه ما
 .ا ينبغي أن يفهم هذا املوضعكذ. الشرح

إنه ينبغي أن حيب : كما تبغض، ويسكت، فإن هذا غري شارح، بل يقول أحب، ال: مثال، ليس ينبغي أن يقول
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: فيقول مث يعطى العلة،. يبغض البغيض، كما قال قوم، ولكن جيب أن يكون آكد احملبة، دائمها احلبيب، ال بقدر ما

واملكار الذي ال يصح عنده انعقاد  هو طريقة الغدار الذي ال يثبت على العهد،أما املساواة بني احلب والبغض ف
وهذا أيضاً إيراد . احلبيب، كما ينبغي أن يشتد بغض الشرير ينبغي أن تشتد حمبة: أو يقول على وجه آخر. امليثاق

 .املقابلة للعلة يف

وبالدم؛ فإم إذا كانت عندهم جزئيات  فهمهممنها ما يتعلق بثقل : وإليراد الكالم الرأيي منافع عند السامعني
فأورد عليهم احلكم العامي، طالعوا دفعة مجيع جزئيام، وفرحوا  جمربة حتت حكم، وقصروا عن رفعه إىل حكم عام،

محدوه  ورمبا كان القول الكلي غري حممود، لكنه إذا وقع مطابقا جلزئيات أمهتهم،. حاجتهم بذلك كأم أصابوا
ال : اجلريان شر اخلليقة، وقوله: القائل  الوقت؛ كاملتأذي بعدة جريان فساق أو بأوالد عقاق إذا مسع قولوقبلوه يف

فلذلك ينبغي أن يكون املتكلم بصريا حبال . بالتصديق، وقنع به خري يف اختاذ األوالد، فرح جدا بذلك، وتلقاه
. األخالق لرأي أن جيعل الكالم خلقيا، أي حكميا يفومن منافع ا. حنو حاجته بالقول الكلي السامع واحلاكم، وإىل

 .اخلطباء واملخاطبني وهذا مما يفخم به الكالم، ويصري قائله كالسان والشارع، ويلتذ مبثله من

  فصل

  الفصل السابع

 يف الفرق بني املقدمات اجلدلية واخلطابية

  ويف إعطاء أنواع نافعة يف التصديقات بأصنافها

   
املقدمات البعيدة عن  قدمات املستعملة يف الضمائر واملستعملة يف اجلدل أن اجلدلية قد تستعمل فيهاامل الفرق بني

املقدمات اليت هي متعالية الشهرة حقيقيتها،  املطلوب، ليتدرج ا إىل املطلوب بأوساط متتالية، وتستعمل فيها
وأما اخلطابة فال جيوز . ة عن مقدمات مشهورةللجمهور فيها، إذا كانت منتج وتستعمل فيها املقدمات اليت ال ظن

وال . واخلطابية املشهورات احلقيقية فقط، فيوهم ان املتكلم يتعلق باحلقائق، وخيرج عن طريق العامية أن تستعمل
تستعمل فيها مقدمات ليست حاضرة األذهان  تستعمل فيها أيضاً املقدمات البعيدة عن ظنون اجلمهور، بل إمنا

عنها، حىت إذا ذكرت، قعدت األذهان عن احلكم فيها بوجه، بل  كون الشمس مشرقة، وال غائبةبالفعل حضور 
 ينقدح فيها ظن، سواء انقدح منها ذلك، إذا ذكرت مفردة، أو ذكرت مع قرينة، وعلى حنو هي اليت عندما تذكر،

اهولة مجلة ذكرها و فإن املعلومة جدا ذكرها كالفضل؛. بئس الشيء الطمع: وهذا مثل قوهلم. ما علمت
. ال جيهل، وال يكون أيضاً كاملعلوم والفضل وأما املناسب لطباع العامة فما. كاإلغراب، واخلروج عن العادة

وذلك . ولذلك ما يكون الرجل القليل األدب أفكه يف االس من األديب .والشيء اهول منفور عنه، غري جمانس
والقبول واالرتياح  وهو أيضاً أسرع إىل التصديق.  وهذا أقرب إىل اانسةكالغريب، وكما ال جيانس؛ ألن األديب
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فيكون مثل هذا اإلنسان أسر يف االس ملا يسمع  .ملا يسمع من األديب الذي ال يفيده السماع إال ما علمه سالفا
فإذا تكلم . ةجدا عند الكل؛ ومنهم من يتكلم بأمور هي عندهم معروف فمنهم من يتكلم بالظاهرات. ويسمع

ما هو  وإذا أورد. على أا فوائد وقوانني مضبوطة، ففرح من جهة ما يفيد، فأمعن يف النشاط بالظاهرات أوردها
البعيدة، وعلى ما ذكرنا يف ابتداء  جدا، ولكن بني محله، وكان من القريبة ال من عنده مشهور، وليس من املعلوم

. وأما األديب، فإنه يورد الغرائب، وذلك مما تشمئز عنه األنفس .وا االفصل، فاستمر إىل فهمها السامعون، ففرح

 .هذا الفصل هكذا واألحب إيل أن يفهم

من املشهورات جدا، بل من أمور حممودة، إذا  فيبني من هذا الكالم اخلطيب ينبغي أن ال يكون كله ما يرى ويظن
من اجلنس الذي علم بالعالمات املعلومة أن احلكام يلتذ ا، فتكون  قبلت، تكون كأا أصول، وكأا مذكرات

فال يبعد  فإن ذلك، وإن مل يكن باحلقيقة كذلك،. يقرن ا دعوى أا ظاهرة بينة للكل واألكثر وجيب أن. يقبلونه
فليأخذوها . واألكثريات نافعة هلم فإنه ليس واجبا ال حمالة أن يؤتى باالضطراريات، بل. أن يزيد القول توكيدا

 .املوضع هكذا فافهم هذا. أخذ االضطرارياتم

يكون بصريا بذلك اجلنس من األمر  واملتصدي للكالم يف جنس من األجناس مع خماطب من املخاطبني، ينبغي أن
مثلنا يف املشورة يف اجلزئيات وغريها، وخصوصا ذكر  وباألحوال اليت عرضت للجزئي الذي يتكلم فيه، كما

وإن مل يعلم . إن مل يعلم مآثر إنسان ما وأفعاله الكرمية، مل ميكنه أن ميدحه فإنه. ةمشورة حروب يف بالد خمصوص
أبا بكر الصديق  وهلذا أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه على حسان بن ثابت أن حيضر. مل ميكنه أن يذمه فضائحه،

 .رات، ويف كل بابيف املشاج وكذلك احلال. فيسمع منه مساوئ أيب سفني وعشريته، مث يقول الشعر فيه

أصوب الصواب له التقدم بإعداد مواضع حنو كل إثبات  واعلم أن احلكم يف اخلطابة كاحلكم يف اجلدل يف أن
وكما قد بينا هناك أن املوضع . فحال اخلطايب يف هذا هو حال اجلديل. األمر وإبطال على جهة حمدودة قريب من

يف اخلطابة  ، وكذلك فإن النوع األقرب واألخص بالغرض أوىلواألشد مناسبة لألمر أحرى باالستعمال األقرب،
 .اسطقسات وأصول العمل باالستعمال، فيجب ال حمالة أن يأ فيها املواضع واألنواع، فإا

والتثبيت قد يؤلف من مقدمات يقر . توبيخ قد يشبه اخللف وكل تفكري، فاما تثبيت قد يشبه القياس املستقيم، وإما
يف مشاورة، أو منافرة، أو مشاجرة، أو : املستشنعة، وذلك يف أي شأن كان التفكري  من احوداتا، والتوبيخ

 .يف االنفعاليات واخللقيات كان

    :واملقاومات فلنذكر هذه، ولننتقل عنها إىل ذكر املناقضات

. واألشباه لنظائرونوع من ا. ورمبا جحد، ألنه غري ضروري. ذلك نقل احلكم من الضد على ما علمت فنوع من

ورمبا يغالط يف هذا مغالط، فيزيل  .إن كان فعل هذا حسنا، فانفعال ذلك حسن: ونوع من املتضايقات، مثل أنه
فإن القاتل، وإن كان عدال به أن يقتل، . فعدل يف أن أقتله إن كان عدال بالقاتل أن يقتل،: الشرط، كمن يقول

فيجب أن يراعي االستقامة والتعادل يف . دود، ال بذي كل قاتليقتل بذي قاتل حم فليس مطلقا، بل بشرط أن
فال . جهو واحدة وأن تكون اإلضافة من. فال يوجد عند أحد املضافني إال ما يعادله، دون أي شيء اتفق املضاف،

وأن أن يكون صديقا، : مثال. فيها الكالم يبعد أن يكون للمضاف الثاين إىل األول إضافة ما، غري اإلضافة اليت
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فرمبا كان لكل . ال ينبغي أن يؤخذ هذا من حيث هو شريك فإذا أخذ من حيث اآلخر صديق،. يكون شريكاً
فيكون مثال، . مثل أن يكون هذا شريك ذلك، وذلك ظامل هذا: احلكمان متضادين ورمبا كان. إضافة حكم آخر

الوجوه اليت  ن األقل واألكثر، علىونوع م. ومها إضافتان بينهما ال غري. يقتضي ضد جكم الظلم حكم الشركة
إن فعلت كذا وكذا، فيلزمين أن أفعل : يقول ونوع جزئي جدا مأخوذ من التقدمي والتأخري الزماين، مثل أن. علمتها

إن الفاضل والقدير : أو مثل أن يقول له. فال يلزمه أن جييبه إىل ملتمسه فرمبا كان ما يسئله خارجا عن وسعه،. كذا
أو . املخاطب فإن هذا يف قوة قياس موهم أن القائل يقدر على أمر يعجز عنه. فهلم، فافعل. وكذا من يفعل كذا

ورمبا أوهم القائل . عن هذه املذمة يومهه أنه بريء الساحة. بئس الرجل أنت، إذا فعلت كذا وكذا: يقول آلخر
إن التجين بال جناية : م ما قال القائلونع. املخاطب أن يشكوه عليه املخاطب مبثل هذا أنه بريء الساحة عما يريد

عن  هذا اجلنس أيضاً التقصري يف الشروط عند العهود، والتقصري يف تفصيل األلفاظ وجتريدها ومن. من هذا النمط
لو فعلت كذا، : حيث يقول وهذه نوافع يف التوبيخ. فإن املكار يتقدم فيجعل العهود ذوات تأويل. التأويالت

ونوع من قبل اعتبار احلد، وإن مل يكن . قبيح منك  إنك مل تفعل كذا الواجب عليك، وهذا:أو يقول. لفعلت كذا
 إن كان امللك حقيقته أنه إهلي، وخلق قريب من اهللا، فإن اهللا على كل حال: القائل احلد حقيقيا، بل مظنونا، كقول

هو استخراج حكم من  فاألول. اعةفالن مل يسم فاضال إىل أن شجع؛ فإذا الفضيلة هي الشج: ومثل قوهلم. موجود
ونوع من . وجه وجه منه حبجة، أو بتسلم ونوع مأخوذ من القسمة وإبطال. حد، والثاين استخراج حد من احلكم

من يثبت إصابة الشفيق يف املشورة بعد أمثلة، أو يثبت حقه حال  االعتبار وإيراد أمثلة كثرية من اجلزئيات، مثل
ذلك  ونوع آخر أن يكون. وهذا هو استقراء يستعمل يف األمور االختيارية يف اخلطابة. بأمثلة العدول عن الشبيه

احلكم يف ضد ذلك  احلكم بعينه قد حكم به فاضل، أو حكم حبكم كان شبيها بذلك احلكم، أو حكم بضد ذلك
إن كان زيد : لفيسلب احلكم، كقول القائ ونوع آخر أن ينظر يف جزئيات احملموالت فال جيدها للموضوع،. األمر

ال تتأدب، فتحسد، أو : آخر من لواحق احلكم ولوازمه، كقوهلم شجاعا، فمىت قاتل، ويف أي حرب بارز؟ وموضع
آخر مقارب هلذا من حيث هو من اللوازم، خمالف له من حيث هو من لوازم املتضادين،  ونوع. تأدب تبجل: تقول

. إنتاج ذلك احلكم أحدمها على املوضوع، فيكون كالوسط يفكان يلزمها أمر عام، ويكون حبيث البد من محل  إذا

: مثاله قول القائل. إجياب نقيض ذلك احلكم وهو أن الضدين نفسهما قد يستعمالن يف: وهلذا املوضع خاصة أخرى

مث . فالناطق يف احملافل مقيت. صدق، أبغضه الناس؛ وإن كذب، أبغضه اهللا فإنه إذا. ينبغي أن يسكت املرء يف احملافل
. حال حمبب فهو على كل. فإن صدق، أحبه اهللا؛ وإن كذب، أحبه الناس. أن يتكلم املرء يف احملافل ينبغي: يقول

وهذا يفارق األول، . أمنت بوار األصل عليك باختاذ العقار، فإا إن أغلت، فزت بالغلة؛ وإن مل تغل،: وكما يقول
وحنو آخر أن يقول القائل يف إثبات شيء أو مدح شيء، . فقط ألن الطرفني تلحقهما خصلة واحدة، وهو اخلري

االنتفاع  عدلية، نقبل يف الظاهر، ويكون يف الباطن إمنا يراعى حجة أخرى وغرضا آخر، وهو فيأيت يف الظاهر حبجة
ن نفسه لذات؛ وأما إذا احتج لدفع املذمة ع واملالءمة، مثل حمب اللذات، فإنه يف ضمريه حيبها ألا مالئمة، وألا

    كما أن أصحاب. وتشرح الصدر، وجتلو الذهن أحبها ألا تقوي الطبيعة،: عليها، قال

الصوفية يف قوهلم بالشاهد، فكأم حياولون  وكذلك حال بعض. املاليخوليا ينتفعون باجلماع من حيث هو مفرح
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وحنو آخر من . تعجيبه شديد اإلقناعوهذا املوضوع ل. واآلخر يف الظاهر مجع األمرين كليهما، أحدمها يف الباطن،
كما قال قائل عذل يف . حكم وأما املعادلة فوضع حكم بإزاء. أما الوزن فوضع مقابل بإزاء املقابلة. واملعادلة الوزن

تعدون الطوال من الغلمان رجاال، فعدوا القصار من  إنكم إن كنتم: استخدام أبيه، وكان قد بلغ الكرب، فقال
. كنتم تستقبحون طرد الضيف اخلبيث، فال تستقبحوا قرى الضيف اللبيب إن: كما قال فائلو. الرجال صبيانا

احلكم  وحنو آخر من هذا القبيل، وهو أن يكون. عكس النقيض؛ والثاين على قياس االستقامة واألول على قياس
. ا للخري وحده، فاإلله موجودخالق إن كان اإلله خالقا للخري والشر، أو: ثابتا على أي الوجهني أوجبت، مثل قوهلم

وكذلك ما يعمل على سبيل . فاسد، فذلك يرفع وجود اإلله وكذلك سواء قلت إن اإلله مكون، أو قلت إن اهللا
نعم، فقد أعطى : هل حيب أن يتفلسف؟ فإن قال: منكر العلم والفلسفة، فيقول املوازنة واالستدراج، كمن يسئل

معىن كونه   فكون هذا على سبيل االستدراج ليس معناه أنه مغالطة، بل.ال، فقد أعطى علما: قال علما؛ وإن
سواء خرجت إىل فالن : وكقوهلم. نفسه مستدرجا أنه يفتقر فيه إىل سؤال، وخيالف ما الذي يأيت به املثبت من تلقاء

كهما فالنا فقد وهذا وقت ما حيتج بأنه لو مجع بينهما يف متلي .من ملك أرضك، أو من ملك ملكك، فكالمها إذعان
إىل  إنك تكربت من خدمة امللك، ورأيت خمالطته مذلة، فكذلك احنيازك: وكقوله. يعطيه أحدمها انقاد لصغار، وإمنا

من ضدين عند ضدين  وحنو آخر. العامة، ورضاك جبري أحكامهم عليك، ولبسك ثوب السالمة الذي أفيض عليهم
. فإن أمنت، فال أقاتل. ألين كنت متورطا إمنا كنت أقاتل: ائليف وقتني ميكن أن يعكس األمر فيهما، كقول الق

وحنو آخر ينبغي أن يفهم . واآلن، فإذا أمنت، فأنا مقاتل. كنت يف الورطة إمنا كنت ال أقاتل، ألين: ولقائل أن يقول
سببا للضد  أنه إذا كان الضد الذي قد كان سببا لضد، فالضد اآلخر لو كان، لقد كان يكون ال حمالة وهو: هكذا

كان األمر سببا لضدين، فيجب أن ال  وإذا. إن كنت ملا أعطيته سررته، فكلما ارجتعت حزنته: اآلخر، مثل ما يقال
. اإلحسان، بل وللغبطة، وألن حيسده األشرار ويقصدوه بالشر ليس اجلد إمنا يعطي السعادة: خيص بأحدمها، فيقال

 .ما أعطاه، ليسره، بل لريجتعه، فيغمه: املعىن بعينه، حىت يقول هذاالذي قبل هذا على  وقد ميكن أن يفهم الضرب

وحنو آخر خاص . واالعتذار وهذه املواضع نافعة يف الذم، ويف كفر املنة، والشكاية؛ وقد تنفع أيضاً يف املدح
 به أو منع؛ الشيء فتأملها، فإذا كانت على جهة ما شكا باملشاجرة واملشاورة، وهو أن يكون اخلطيب عمد إىل حال

هذا ممكن وسهل ونافع لك وألخوانك، فافعله، يف املشورة؛ أو : أطلق، كمن يقول وإن كانت على ضدها اعتذر أو
باجلماع من  ليا ينتفعون.ال تفعله، يف املشورة؛ أو فعلت يب، عند الشكاية: عند االعتذار؛ ويف ضده فعلت بك،

مجع األمرين كليهما، أحدمها يف  بالشاهد، فكأم حياولونوكذلك حال بعض الصوفية يف قوهلم . حيث هو مفرح
أما الوزن فوضع . وحنو آخر من الوزن واملعادلة. شديد اإلقناع وهذا املوضوع لتعجيبه. الباطن، واآلخر يف الظاهر

  بلغكما قال قائل عذل يف استخدام أبيه، وكان قد. وأما املعادلة فوضع حكم بإزاء حكم .مقابل بإزاء املقابلة

: وكما قال فائل. صبيانا إنكم إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجاال، فعدوا القصار من الرجال: الكرب، فقال

واألول على قياس عكس النقيض؛ . اللبيب إن كنتم تستقبحون طرد الضيف اخلبيث، فال تستقبحوا قرى الضيف
و أن يكون احلكم ثابتا على أي الوجهني أوجبت، مثل القبيل، وه وحنو آخر من هذا. والثاين على قياس االستقامة

 وكذلك سواء قلت إن اإلله. خالقا للخري والشر، أو خالقا للخري وحده، فاإلله موجود إن كان اإلله: قوهلم
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واالستدراج، كمن  وكذلك ما يعمل على سبيل املوازنة. مكون، أو قلت إن اهللا فاسد، فذلك يرفع وجود اإلله
ال، فقد : فقد أعطى علما؛ وإن قال نعم،: هل حيب أن يتفلسف؟ فإن قال: لم والفلسفة، فيقوليسئل منكر الع

أنه مغالطة، بل معىن كونه مستدرجا أنه يفتقر فيه إىل  فكون هذا على سبيل االستدراج ليس معناه. أعطى علما
    سواء خرجت: وكقوهلم. املثبت من تلقاء نفسه سؤال، وخيالف ما الذي يأيت به

يف متليكهما  وهذا وقت ما حيتج بأنه لو مجع بينهما. من ملك أرضك، أو من ملك ملكك، فكالمها إذعان إىل فالن
امللك، ورأيت خمالطته مذلة، فكذلك  إنك تكربت من خدمة: وكقوله. فالنا فقد انقاد لصغار، وإمنا يعطيه أحدمها

وحنو آخر من ضدين . وب السالمة الذي أفيض عليهمولبسك ث احنيازك إىل العامة، ورضاك جبري أحكامهم عليك،
 فإن أمنت، فال. إمنا كنت أقاتل ألين كنت متورطا: يعكس األمر فيهما، كقول القائل عند ضدين يف وقتني ميكن أن

وحنو آخر ينبغي . فأنا مقاتل واآلن، فإذا أمنت،. إمنا كنت ال أقاتل، ألين كنت يف الورطة: ولقائل أن يقول. أقاتل
لضد، فالضد اآلخر لو كان، لقد كان يكون ال حمالة  وهو أنه إذا كان الضد الذي قد كان سببا: ن يفهم هكذاأ

وإذا كان األمر سببا لضدين، . كنت ملا أعطيته سررته، فكلما ارجتعت حزنته إن: سببا للضد اآلخر، مثل ما يقال
األشرار  ة اإلحسان، بل وللغبطة، وألن حيسدهليس اجلد إمنا يعطي السعاد: خيص بأحدمها، فيقال فيجب أن ال

ما أعطاه، ليسره، بل : حىت يقول وقد ميكن أن يفهم الضرب الذي قبل هذا على هذا املعىن بعينه،. ويقصدوه بالشر
وحنو . كفر املنة، والشكاية؛ وقد تنفع أيضاً يف املدح واالعتذار وهذه املواضع نافعة يف الذم، ويف. لريجتعه، فيغمه

 واملشاورة، وهو أن يكون اخلطيب عمد إىل حال الشيء فتأملها، فإذا كانت على جهة ما ر خاص باملشاجرةآخ

وألخوانك،  هذا ممكن وسهل ونافع لك: شكا به أو منع؛ وإن كانت على ضدها اعتذر أو أطلق، كمن يقول
 .شورة؛ أو فعلت يب، عند الشكايةامل ال تفعله، يف: فافعله، يف املشورة؛ أو فعلت بك، عند االعتذار؛ ويف ضده

   
التوبيخ أورد غري  وموضع من. يتبع هذا، وهو يف االشتغال باملعروف، والقريب من املعروف فهو كاملكرر وإما حنو

كانت خارجة عن املسئلة؛ ومساوئه هي  وهو أن يأيت مبا هو معلوم من مساوئ اخلصم، وإن: مناسب ملا حيكيه
القبيحة اليت هو مؤثر هلا، إما من األحوال املنسوبة إىل الدهر والزمان   إليه، أو من األموراألمور القبيحة املنسوبة

نفسه، وإن كانت  أو من األفعال االختيارية أو األقوال االختيارية؛ أو يأيت مبا هو معلوم من فضائل وهي اجلدية،
كان قبيحا، ملا فعله فالن، أو ملا فعل شبيهه  إن كذا لو: وحنو بإزاء توبيخ املوبخ، بأن يقول. خارجة عن املسئلة

ورمبا كانت املصادرة على . أو إمنا كان لكذا ال لكذا، ليحسنه على اجلملة فالن، أو إنه إمنا فعل فالن، ال أنا،
مل زعمت أن فالنا  :األول مقنعة، ويكون التكرير الذي فيه موقعا لتصديق األمر بعد تكذيبه، كقول القائل املطلوب

فالن : مما قيل يف اجلدل، وذلك مثل أن يقول وكذلك ما جيري جمرى املصادرة،. ألنه شق العصا: العصا، فيقولشق 
. فإنه يف قوة املصادرة؛ وإمنا فعل كذا مناكدة لفالن، ألنه أراد مغالطته ال يفعل كذا، ألنه ال مأمون أن يفعل كذا،

على إنتاج   األحسن واألوىل بك ممكنا؟ وهذا يف قوة قياسإنك مل فعلت هذا، وقد كان: يف التوبيخ ومن اإلحناء
أنه ملا قال شيئاً، وفعله بنفسه، فقد  وقد يصلح للتثبيت. لو كان ما يقوله صوابا، لفعلته: وأيضاً أن يقول. القبح

ن يكون ملا ويعارض هذا بأنه جيوز أ. يقوله صوابا عنده، لفعله بنفسه لو كان ما: أو يقول املوبخ. كان عنده صواباً



 862                    ابن سينا- املنطق

أن يكون قد  وأما حني يشري مبا يشري به، فال يؤمن. مل يفعل ما مل يفعله، كان ذلك عنده أنه صواب فعل ما فعله، أو
 وهو موضع يصلح -قلت ومل تفعل : قال وأيضاً قد يعارض قول من. فهذا النوع يعارض ذا. بدا له يف استصابته

فهو موضع . فما كل صواب يعتقد، يعمل به املعتقد. يعمله جيب أن بأنه ليس كل من يشري بصواب -لالستغشاش 
 إنه ملا قال وفعل، فهو صواب، بأنه رمبا فعل على غري: ويعارض من قال. االستغشاش يصلح إلزالة التهمة عند

 إنه إن كان يفعل كذا، :وحنو آخر من التوبيخ مأخوذ من الضدين. ويصلح للتغشيش أيضاً. الوجه الذي قد أشار

فإن فعلك : تفعل كذا، فلم تفعل كذا؟ وباجلملة ألجل كذا، فلم يفعل الذي خيالفه، والذي يضاده؟ وإن كنت ال
يذحبون عن ميت أنه حلق السعادة، وصار إىل جوار اهللا، وهم مع ذلك  كما قال قائل لقوم. يلزم منه ضد فعلك

  بدرجة السعداء، فلم تبكون عليه؟ وإن كانإن كان املتويف عندكم الحقا. بئس ما تفعلون إنكم: يبكون عليه

املتكلم من التوبيخ ملا  الحقا بدرجة األشقياء، فلم ذحبون عنه وتقربون؟ وحنو آخر جيب أن يفهم أنه يتمكن به
. احلجة اليت حيتج ا اخلصم توكد عليه اإللزام فتكون. وذلك يعرض كثريا. يعرض خلصمه من اخلطأ يف االحتجاج

ما : مل فعلت؟ فحاولت أن تدرأ عن نفسها التهمة، قالت: فإا ملا قيل هلا. وقتله تهمة بإسقاط ولدها،مثل املرأة امل
حكم زوجها  إن هذه قد جعلت: فصار قوهلا هذا حجة للخصم يوبخ ا ويقول. ولدي، وال فالنا زوجي قتلت

االستعارة، ومبا هو منقول إليه، كمن وب وحنو آخر يتعلق فيه باشتقاق االسم،. حكم ولدها، فهي قاتلتهما مجيعا
إنك واهللا : وكما قال واحد لثراسوماخس اجلديل. كما مسى وفالن ظامل،. إنك واهللا جواد، كما مسيت: يقول

وكما . إن شريعة موسى كموسى، أي حالقة صعبة: وكما يقال. صخاب ومشغب لثراسوماخس، كما مسيت، أي
التوبيخ فإا  والعبارة عن. جنع من التثبيت، ألنه يضع الضدين نصب العنيوالتوبيخ أ. حممد حملمدة إن ماة: يقال

واملوبخ يؤمل، ويؤثر . ينبه آلخره عن قرب لو فعلت كذا، أو كان كذا؛ فيكون مبدؤه: جتري على إجياز، كما يقال
لتفهيم مفرح، فإن سرعة ا. كان هيئة ابتدائه تنبه على آخرته أثرا يستشعر فاعله معه فضل تشف، وخصوصا إذا

 .مفرح كما أن سرعة التفهم

  فصل

  الفصل الثامن

 يف الضمائر احملرفة املقبولة يف اخلطابة

  واملرذولة املغالطية منها ويف أصناف املقاومات

   
اللفظ، كالذي  أن استعمال الضمائر احملرفة اليت ليست حقيقية قد يكون خطابيا؛ فمنها ما حتريفه بسبب قد علمت
أن ال يكون القول يلزم منه األمر  لفظ مشترك، وما جيري جمراه؛ ومنها ما حتريفه بسبب الشكل، وهويكون فيه 

وهذا الترويج . عن القول إىل النتيجة كأنه أنتجها، فريوجها حبال، وال لزوما مظنونا؛ لكن القائل يتجلد، وينتقل
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. بدهلا ملعىن مع اللفظ، تتروج له املقدمة على أنهولفظه، متعلق باللفظ وحده أو متعلق با يكون بسبب يف هيئة القول

ترى الكلب الذي يف  أال: فمن ذلك ما يكون باشتراك األسم الصرف، كم يثين على الكلب وميدحه، فيقول
والتفصيل، على ما علمت يف الفن الذي قبل  السماء يبذ سائر الكواكب نوراً؟ ومن ذلك ما يكون بسبب التركيب

كيف يكون فالن قد صح، وقد : وكقوهلم. فيعرف إذاً الشعر ن يعرف احلروف واهلجاء،فال: هذا، كمن يقول
ومن . شرير خري؟ وقد يقال هذا على جهة التوبيخ، ويقال على جهة التثبيت نكس إىل مرضه؟ وكيف يكون عن

يفعله،  يبني ا أنه مل حجةاألمر، وينتقل إىل غريه، مثل املنكر أنه فعل شيئاً أم به، إذا مل تكن عنده  ذلك أن يترك
إذا يأ يئة خمرج مغضب، أوهم أن ذلك قد فعل  فإنه يأخذ يف تقبيح من يفعل ذلك، وتعظيم صنيعه؛ أو الشاكي،

ألن احلاكم إذا كان كون األمر وال كونه مشكالً لديه، ال يتضح له، فعومل  .وهذا نوع من االحتجاج املظنون. به
. فلم يلبث أن يصدق بات احلال فيه، وانتقل إىل اعتبار ما خياطب به، أو يتراءى به لديه،اشتغل عن استث ما ذكرناه،

 .فهكذا جيب أن يفهم هذا املوضع

 .هذا باحلقيقة مظنون، ألنه من املوجبتني يف الشكل الثاين فإن. وحنو آخر أن يأيت بالالحق

املائل من جهة  حرف، وأنه تفكري حقيقي، مل يعن به أناملعلم األول ملا ذكر يف كالمه املائل املن ومن ههنا نعلم أن
يراه تفكرياً حقيقياً، بل تفكرياً  فإنه ليس. وضع حدوده، واملنحرف عن الشكل املنتج يف نفسه، تفكري حقيقي

على وذلك ألن كثرياً من املقدمات يستعملفي اخلطابة، ال . القياسية وإنه إمنا عىن باملائل ما حرف عن اجلهة. مظنوناً
 .على أنه مسائل، أو تعجبات، أو أوامر أا مقدمات، بل

إن من االستظهار أن يكون مع اإلنسان حيث يكون درمهان،  :ومن ذلك أن يسلك طريق ما بالعرض، كم يقول
وهو موضع مبين على . ينبغي أن يفهم على ما أعرب عنه: ومن ذلك قوله. الدرمهني فإن يزدجرد، إمنا هلك، لفقده

التخلي دليالً على العز، إذ  املعادلة، أو اعتبار املباينة، وأن جيعل للشيء حكم شيء، ألنه نظريه، كمن جيعل اعتبار
وكذلك أيضاً، . دليالً على الزنا، ألن الزناة كذلك يفعلون كان ختلي االسكندر إمنا هو لعزه؛ وجيعل السرى بالليل

 الرباطات، قوماً يأكلون بال حشمة ويرقصون؛ واهلراب مأوى هلم وإمنا يسكنون ملا كان املساكني الذين ال
يكون كثرياً  أيضاً يرتلون حيث شاءوا، ويفعلون ذلك؛ مث األكل والرقص والرتول حيث شاء اإلنسان قد الشاردون

ثلة وأما األم. وهذا أيضاً من مجلة اللواحق .إن املساكني واهلراب مثرون متنعمون: للمثرين املتنعمني؛ فيقال من ذها
وعندي أا قريبة من . فما لك واالسراف؟ وهذه أيضاً ضمائر مظنونة لست بقارون،: هلذا من املباينة، كما يقال

: يقول ومن ذلك أخذ ما ليس بعلة علة، كمن. جزئية الالحق، وأنه تأخر عنه لغلط من النساخ باب اللواحق، أو

وغري ذلك، وأخذ ما ليس  الشرائط من األين والكيفومن ذلك اطراح . لوال ورود فالن املشئوم، ملا ما فالن
 .وهكذا فافهم هذا املوضع. والسوفسيطي يلغيه ويعدمه فإن اجلدىل يأخذ الشرط ويورده ويوجده،. مبرسل مسالً

 مقبولة فهي خطابية؛ فال بأس يف الريطورية أن يستعمل من الضمري املظنون ما أشرنا وإذا كانت السوفسطية مظنونة

فما كان من أصناف هذه  .يؤخذ ما ليس حمموالً باإلجياب على اإلطالق حمموالً باإلجياب على اإلطالقإليه، ف
 .من اخلطابة التفكريات ما يتروج ويظن يف مذهب اخلطباء حجة، فهو غري بعيد

إن : ، كمن يقولفإن استعماهلا مغالطة يف اخلطابة وأما ما كان ال يقع به الن، وال يقبله اجلمهور، ويفطنون لتحريفه،
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: كان صادقاً عليه أنه غري واجب أن يعاقب، فيجب أن ال يعاقب أبداً؛ أو يقول زيداً اجلاين، عندما هو مريض، قد

أمثال هذه يظهر  السكران إن مل جيلد يف سكره وجنايته، فكيف جيلد وهو صاح، وقد فارقته اجلناية؟ فإن إن هذا
 .عند اجلمهور ما فيها من التحريف

   
ويكون ما . اخلصم املناقضة، فمنه ما يكون بأن يورد اخلصم حجة بإزاء حجة اخلصم تنتج نقيض نتيجة حجة أماو

ومنها ما يكون بأن . معاً كافياً يف معرفة مأخذ ذلك أعطيناه من األنواع املظنونة الصاحلة إليقاع الظنني املتقابلني
واملقاومة اخلطابية تشارك اجلدلية يف العدة، . د املقدماتمطلوب اخلصم، بل يقص يقاوم وال يأيت حبجة على نقيض

السائل، أو حنو الزمان؛ وإن  أا أربع؛ وقد ذكرت يف اجلدل أا إما مقاومة حنو املقدمة، أو حنو القول، أو حنو ويف
ورة خاصة يف اخلطابة وأما هذه األربعة املذك. تنفع يف اخلطابة على أن اجلدلية أيضاً. كانت ختالف اجلدلية يف التعيني

وإما أن  ينحو ا حنو املقدمة نفسها، أو حنو ما هو مقامها ككليها فوقها أو جزئيها حتتها، فهي أن املقاوم إما أن
فيجعل حكم املقدمة ضد حكم  يتركها ويقصد شبهها فيثبت يف شبهها ما يبطل حكم املقدمة، وإما أن يقصد ضدها

وإمنا أن يأيت بنص من أقاويل الشرائع واحلكام، كمن يقول  ى اقتضاء ذلك التضاد،الشبيه، أو يرفع حكم املقدمة عل
بل السنة توجب : فيقول املقاوم. على السكارى العذاب، إذا قذفوا، وهم سكارى إن السنة ليست توجب: يقول
 .ولذلك عذب فالن النيب واإلمام ولده، حني أساء أدبه يف حالة االنتشاء ذلك،

من حيث يصحح ا  إما أن تكون من الواجبات وهي اآلراء احملمودة، أو تكون من الربهانات، ال: اتالتفكري مث إن
مث يصنع منه ضمري؛ وإما من الدليل وهو  املطلوب نفسه، فذلك خارج عن هذا، بل بأن ينتقل منها إىل حكم كلي،

إما من الكلية على سبيل الشكل : مةواعال. جداً؛ وإما من الرسوم الذي على سبيل الشكل األول، وهو اضطراري
هكذا جيب  .وذلك إما يف إثبات؛ وإما يف نفي. اجلزيئة على سبيل الشكل الثالث، وعلى ما علمت الثاين؛ وإما من

 .أن يفهم هذا املوضع

والكالم . كان يف األكثر، فهو واجب حبسب هذا املبلغ وليس جيب أن يظن أن الواجب هو احلق دائماً، بل وإن
وتناقض املقدمة بأا . باملقاومة للمقدمة فقط، وال يناقض من جهة ترذيل الشكل ؤلف من اآلراء، فإمنا يناقضامل

واجب، فال يسلم  وإن كان يسلم أنه. دائمة الصدق، ويؤتى جبزئي يكذب فيه احلكم، وأنه ليس باضطرار ليست
وأن . إنه ليس باضطرار وجوبه كل وقت :يقولإنه ليس بواجب، وتارة : بل تارة يقول. أنه واجب دائماً كل وقت

وإنه وإن كان الشرع أوجبه، فقد أوجبه من غري . بل قد خيلف يقول نعم، هذا يكون يف األكثر، ولكن ليس واجباً،
وإما . فيخصص احلكم بزمان يناقض به، أو بشخصي يناقض به. التفصيل حبكم العقل تفصيل، واملصلحة توجب فيه

على مقتضى  كما أن االعتماد. مه يف أنه ينقض، أو يدعم اجلزئي حبجة من مصلحة أو غريهاظاهراً حك أن يكون
 .باجتماعهما، نقض قوي كذلك نقضه أيهما كان، أو. الكثري بالعدد املترادف يف الزمان قوي

على أن . ةمنتج؛ واآلخر من أن املقدمة غري صحيح أحدمها من أن القول غري: وأما الرواسم فإا تنقض من وجهني
 .تكون يف األكثر يف مقدمات مسلمة نقيض املقدمة فيهما رمبا عسر، ألا

إا ليست باضطرارية، وإن كانت : تنتقض مبثال، فالوجه أن يقال فيها فإن مل. وأما األمثلة فمناقضتها باألمثلة واجبة
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فحينئذ . الكثرة للهم إال أن تفرط جداً يفا. لكنها ختلف يف مثل ما فيه الكالم: بأكثريتها، مث يقال أكثرية، ويعترف
املعول فيه على شبيه واحد فقط، إما أن يبني  فإن الذي هو قريب من العموم، وليس. ال بد من املقاومة مبثال آخر

يبني أن احلكم لعلة أخرى غري املشاة املظنونة؛ وإما أن يعترق بفضيلته  أنه ليس مبشابه أصالً وال مشاكل، أو
 .له ويذعن

 .إىل مناقضتها فإن صدقت املقدمات، فال سبيل. وأما الدالئل فال تؤى من جهة رداءة التأليف

يف املشاجرات واملشاورات واملنافرات، بل مها  وأما التكبري والتصغري فليس اسطقساً للضمري الذي يراد به الوصول
كل خماصم باحلجاج، كما علمت، إما و. أصلية، وال اسطقسات مقاومة من توابع ذلك، فمقاومتها ليست مقاومة

 وإن كانت. وكالمها مشتركان يف استعمال أنواع جنس واحد، وحمتاجان إليه، ومغترفان منه .مبعارض، أو مبقاوم

خصمه، فقد صحح قول  املقاومة من نوعي املناقضة ليست تفكرياً، كما علمت؛ ألنه ليس إذا أبطل صحة احتجاج
 .كذباً ما ن كالم خصمه ليس بصحيح، وأن فيهنفسه، وإمنا أكثر ما يبينه أ

 املقالة الرابعة

  أربعة فصول فصل

  الفصل األول

 يف التحسينات

  واختيار األلفاظ للتعبريات

   
وهذه بعضها متعلق  .التصديقات، ويف األنواع كلها، وبقي أن نتكلم يف التوابع والترتيبات والتحسينات قد قيل يف

فمنها ما . وهي أمور خارجة عن اللفظ وعن املعىن لترتيب، وبعضها متعلق يئات املتكلمنيباللفظ، وبعضها متعلق با
 يتعلق يئة القائل، فيخيل معاين، أو خييل أخالقا واستعدادات حنو أفعال أو حنو ومنها ما. يتعلق يئة اللفظ ونغمته

للشعر من جهة ما فيه من  ذا كما أنه يصلحوه. وهذا هو الشيء الذي يسمى األخذ بالوجوه، ويسمى نفاقا. انفعال
ومنها الصنف املستعمل يف النغم، . اإلقناع والتصديق فإن التخييل قد يعني على. التخييل، فقد يصلح أيضا للخطابة

 .فإن للنغم مناسبة ما مع االنفعاالت واألخالق. وإجهارها واملخافتة ا أو توسيطها مثل تثقيلها وحتديدها وتوسيطها

. تنبعث منه نغمة حبال ثالثة  الغضب تنبعث منه نغمة حبال، واخلوف تنبعث منه نغمة حبال أخرى، وانفعال ثالثفإن

ومجيع هذا يستعمل عند . املخافت فئة تتبع ضعف النفس فيشبه أن يكون الثقل واجلهر يتبع الفخامة، واحلاد
ا عندما يتكلم، وإما ألن يتشبه نفس السامع مبا خبلق تلك النغمة أو بانفعاهل املخاطب، إما ألن يتصور اإلنسان

 .تلك النغمة قساوة وغضبا، أو رقة وحلما يناسب
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النغم مدية، غري حرفية، يبتدئ ا تارة، وختلل الكالم تارة، وتعقب  النربات، وهي هيئات يف: ومن أحوال النغم
مطلقة لإلشباع،  ورمبا كانت. ت حنو األغراضويكون فيها إشارا. ورمبا تكثر يف الكالم، ورمبا تقلل النهاية تارة،

هذه النربات باحلدة والثقل هيئات تصري  ورمبا أعطيت. ولتعريف القطع، وإلمهال السامع ليتصور، ولتفخيم الكالم
متحري أو غضبان، أو تصري به مستدرجة للمقول معه بتهديد أو  ا دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل أنه

تعجبا،  صارت املعاين خمتلفة باختالفها، مثل أن النربة قد جتعل اخلرب استفهاما، واالستفهام ورمبا. ذلكتضرع أو غري 
جزاء؛ وهذا حممول، وهذا  وقد تورد للداللة على األوزان واملعادلة؛ وعلى أن هذا الشرط، وهذا. وغري ذلك

 .موضع

واملنازعون من . احلدة، والثقل، والنربات: جوه ثلثةيكون من و واعلم أن اختالف النغم عند حماكاو احملاكي إمنا
صناعتهم،  امللكة من مراعاة املنازعني من الشعراء، فما كان أعمل يف أغراضهم، نقلوه إىل اخلطباء يكتسبون هذه

تكن دونت إىل زمان املعلم  لكن هذه األشياء مل. وكذلك قد يأخذوا من هيئات السواس حني يسوسون املدن
وهذه األشياء كلها توزينات للقول ليستقر . دون البتة ل األوجب منها، وهو القول يف اللفظ، مل يكن قداألول؛ ب

وأما باحلقيقة فهي خارجة عن صرف العدل ومره؛ . ألجل قذف الظن يف النفس يف األنفس استقرارا أكثر، وهي
 .ل نافعةهو االقتصار على الكالم؛ وأما هذه فهي حيل، ولكنها حي ألن صرف العدل

األلفاظ  وأما التعاليم فإن اعتبار. بتحسني األلفاظ يف صناعة اخلطابة والشعر أمر عظيم اجلدوى واعلم أن االشتغال
وال خيتلف . تطابق ا املعاين فيها أمر يسري، ويكفي فيها أن تكون مفهومة، غري مشتركة، وال مستعارة، وأن

وأما اإلقناع يف اخلطابة والتخييل يف الشعر فيختلف يف . املعىن ت عنالتصديق يف التعليم بأي عبارة كانت إذا عرب
اخلطابة،  فينبغي أن جيتهد حىت يعرب عنها بلفظ جيعله مظنونا يف. حبسب األلفاظ اليت تكسوه املعىن الواحد بعينه
فساف؛ والعبارة جيعل املعىن كالس فإن اللفظ اجلزل يوهم أن املعىن جزل؛ واللفظ السفساف. ومتخيال يف الشعر

ولذلك فإن املشتغلني باحلقائق، . املستعجلة جتعل املعىن كشيء سيال بوقار جتعل املعىن كأنه أمر ثابت؛ والعبارة
آخر يعنيه االشتغال  املعرفة، املتحلني بالصدق ال يتعاظون طريقة تزيني األلفاظ؛ فال املهندس وال معلم املتمكنني من

أن يروج املعىن باللفظ، كبعض اخلراسانية النسفية  يكون ناقصا، أو مزورا، أو مضطرا إىلباأللفاظ وحتسينها، إال أن 
 .هذه التكلفات جتري جمرى النفاق واألخذ بالوجوه فيحسن حيث حتسن هي بل. الذين كانوا قريبا من زماننا

 .وقد تكف النظر فيها ثراسوماخس اخلطيب اجلديل: األول وقال املعلم
   
املقتدر على إجادة العبارة  وهلذا صار. األخذ بالوجوه، فإمنا ينصرفان على أشياء تصدر عن الصناعةالنفاق و أما

كما أن املقتدر على األخذ بالوجوه جيسر على ما ال . واحدا أشوق إىل املنازعة من العاجز عنها، وإن كان املعىن
نفس  املكتوبة فإمنا تكون قوة تأثريها ألحوال يفوأما الرسائل اخلطبية . اتفقا يف املعىن جيسر عليه الساذج، وإن

فيتداركه اللفظ اجلزل، وإن مل  وكثريا ما يضعف املعىن جدا،. ألن النفاق ال يكتب. اللفظ فقط، ال ملعىن النفاق
خارج عن األصل هم الشعراء، إذ كان بناؤهم ال على  ذلك وأول من اهتدى إىل استعمال ما هو. يرفده النفاق

أخذوا يف تفخيم األلفاظ وجعلوا أيضا نغم اإلنشاد مضاهية جلزء جزء  فلذلك.  بل على ختييل فقطصحة وأصل،
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على أن خييل  ولذا إذا قدر الشاعر. هناك اهتدوا إىل استنباط الصنائع اخلطابية املدنية والقصصية ومن. من الغرض
لصنيعه، وأعجب به، واستوجب عليه   اعتدباللفظ وحده من غري حاجة إىل الغناء والتلحني وأخذ الوجوه والنفاق

فإن املأثور من العبارات واملناظرات القدمية إمنا جيري . الزمان وهلذا السبب ما يسبق التخييل التصديق يف. اإلمحاد
لألقاويل  والناس أول ما يسمعون إمنا يسمعون األمثال الشرعية اليت فيها مشاكلة. التخييل على مذهب الشعراء يف

برهان ويكون املتكلفون واملتفصحون يف  مث بعد زمان يتدرجون إىل خطابة، مث إىل جدل وسفسطة، مث إىل. ليةالتخيي
فكثريا ما جيب . حيسن هذا يف كل موضع، وال أيضا يف كل شعر وليس. كل عصر حماولني للتفيهق يف بذلة الكالم

 فإن األشعار القصار واخلفاف اليت ينحى. الشعرالشعر؛ وكثريا ما جيب أن يستعمل يف  أن يستعمل مثل هذا يف غري

ولذلك فإن األعاريض اليت كانت  .ا حنو املعاين اهلزلية والضعيفة جيب أن ال تفخم فيها األلفاظ بل يؤتى بالبذلة
وملا طولوا . أخرى، حرف أيضا ما يليق ا من التفخيم لليونانيني مفروضة ملعىن ما، ملا حرفت وأحلقت بأعاريض

 ومل حيسن ذلك؛ ألم مل يطولوها وهم يعدوا حنو استعمال آخر، بل. اللفظ فيها باعيات حاولوا تغيري عادةالر

القصار من األبيات،  وجيب أن يفهم أن الرباعيات هي. استعملوها يف الغرض اليت كانت تستعمل فيه وهي رباعية
وال ينبغي أن يقتدي اخلطيب بالشاعر يف . موضع كلال ينبغي أن تستعمل فخامة اللفظ يف : وباجلملة. دون الطوال

وينبغي أن ال يتحرى اخلطيب التفيهق يف كل ! ذلك يف كل موضع وكيف والشعراء أنفسهم ال يستعملون. ذلك
 .اجلزالة، ولكن ليطابق مبتانة اللفظ وسالسته متانة ما يتكلم فيه وسالسته موضع بكالم مستقصى يف

. يستعري، ويبدل، ويشبه والتغيري هو أن ال يستعمل كما يوجبه املعىن فقط، بل أن. يريأن القول يرشق بالتغ واعلم

فينبغي أن . على شيء، مل يكن مغنيا غناء اللفظ فإنه إن مل يدل. وذلك ألن اللفظ والكالم عالمة ما على املعىن
ذلك أن ال تكون األلفاظ حقرية رونق، حىت جيمع إىل الداللة حسن التخييل، و يكون له يف نفسه حال يكون ا ذا

كالمهم أحسن كالم  وكذلك الشعراء املفلقون الذين. وال جماوزة يف املتانة مبلغ األمر الذي تدل عليه سفسافية،
كان مشهورا كرميا، بني احلقرية وبني املتكلفة  عامي، وهو الشعر، فإم يستعملون األلفاظ من األمساء والكلم ما

األلفاظ املتوسطة اليت ترتفع عن درجة العامية، وال خترج إىل الكلفة املشنوءة،  وهذه.  ذيبهاااوز حد الواجب يف
 .وأما أقسام األلفاظ من حيث أنفسها فتذكر يف الشعر. ألفاظا مستولية تسمى

   
االستعظام اهليبة و الرونق املستفاد باالستعارة والتبديل سببه االستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من واعلم أن

فيجب . حيتشمهم احتشاما ال حيتشم مثله املعارف والروعة، كما يستشعره اإلنسان من مشاهدة الناس الغرباء، فإنه
واستعمال . ولألوزان تأثري عظيم يف ذلك. إىل الروعة وإىل التعجب على اخلطيب أن يتعاطى ذلك حيث حيتاج

النثر املرسل أقل من  استعماهلا يف األقوال املنثورة، ومناسبتها للكالميف األقوال املوزونة أليق من  االستعارات وااز
فإن . يا غليم: يا رجل، كما تقول له: تعرف امسه فإنه ليس قولك لرجل ال. مناسبتها للشعر، وهو مع ذلك متفاوت

فإن اخلطابة . لشعروال ينبغي أن يقتدي يف ذلك با. موضعا يالئمه، ويليق به على أن له. هذا أشد بعدا من الواجب
اخلطابة ليست على أا  وليعلم أن االستعارة يف. اإلقناع، والشعر ليس لإلقناع والتصديق، ولكن للتخييل معدة إىل

وينغش ويؤكد عليه اإلقناع الضعيف بالتخييل،  أصل، بل على أا غش ينتفع به يف ترويج الشيء على من ينخدع
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وقد . شيء غريها لتطيب به أو لتعمل عملها، فريوج أا طيبة يف أنفسها  معهاكما تغش األطعمة واألشربة بأن خيلط
لغة  يسمج جدا، كما كان يفعل رجل يقال له إدروس فإنه كان حيرف لغته وصوته ويتكلم بغري يقع من ذلك ما

منا كان يتعجب منه عن العادة، وإ بلده، ويتشبه فيه بالغرباء، فكان يستبشع ذلك منه عند احملنكني، ألنه كان خيرج
 .املغبونون واألغرار

وإمنا يعرض للشاعر أن يأيت خبطابية وهو . شعرية، كما يعرض ملستعمل الشعر خطابية وقد يعرض ملستعمل اخلطابة
وإمنا . مث يركبها تركيبا موزونا يشعر، إذا أخذ املعاين املعتادة، واألقوال الصحيحة اليت ال ختييل فيها، وال حماكاة، ال
وهذا . فإنه ليس يكفي للشعر أن يكون موزونا فقط. شعرا تر بذلك البله، وأما أهل البصرية فال يعدون ذلكيغ

بل . وأول من كان يفعل هذا أوريفيدس. يسرق ظنا بغري وجوب، وال أشباه وجوب اإلنسان يف حكم اللص، ألنه
وأن تكون االستعارات  ألفاظا أصلية مناسبة،األول يف اخلطابة أن تكون األلفاظ اليت منها تتركب اخلطابة  األصل

األلفاظ املختلقة على سبيل التركيب، وهي ألفاظ مل  وغريها تدخل فيها كاألبازير، وكذلك اللغات الغريبة، وكذلك
 فالن: وإمنا الشعراء ومن جيري جمراهم هم الذين خيتلقون يف تركيبها، مثل قوهلم تستعمل يف العادة على تركيبها،

وستعلم أن بني . يف التصديق فإن هذه مما ينفر عنها يف اخلطابة، ألا أحرى أن تستعمل يف التخييل منها. يتكشحم
وإمنا حيسن يف اخلطابة من األمساء ما كان . واألشكال اجلميل واحلسن وبني القوي والعظيم فرقا، كما يف اخللق

 وأما التغيريات فإمنا تصلح إىل. اللفظ النص على املعىنوهذا هو . مناسبا أيضا أهليا مستوليا، وقد عرفته، وما كان

الشعر أوىل، ومن حقها  وههنا أقسام من األلفاظ ذكرها بكتاب. والفرهة من اخلطباء يستعملون هذه األصناف. حد
إن منه باخلطابة، وخصوصا املتفقات من األمساء ف أن جر يف اخلطابة، وكلها يغلط السامع، والتغليط بالشعر أوىل

وأما املترادفة فهي بالشعر أوىل، فإن ترادفها خييل توكيدا . باملغالطية أوىل على أا. من حقها أن ال يستند إليها
وكما . أو يرفد بتخييل اللهم إال أن يكون التصديق غري واقع. وأما التصديق فال يستعان فيه بالتكرير البتة .للمعىن

نفعا يسريا، وإمنا حيتاج فيها إىل شيء من الوزن غري ام،  خلطابة، أو ينتفع بهأن الوزن من مجلة ما ال ينتفع به يف ا
 .الشعرية كذلك األلفاظ

   
بلفظ ال مشهور  االستعارة والتغيري إما أن تقع بلفظ مشهور، أي حبسب معىن آخر، أو بلفظ غريب، أو واعلم أن

كانت حروفه حروفا غري مستشنعة يف  صوصا إذاواللذيذ هو املستويل املذكور، وخ. جدا، وال غريب، ولكن لذيذ
يستعمل من األلفاظ املوضوعة أي املطابقة، واملتغرية أي املستعارة،  وكيف كان فينبغي أن. انفرادها، أو يف تركيبها

 من ااز ما يليق بالشيء، ال كيف اتفق، وذلك على حسب الشيء ومضاده، وأن يقايس بينه وما جيري جمراها

جيمل به ضده؛ وبالصيب شيء  فإن الشيخ جيمل به شيء من الزينة بعينه، وال. يعلم اختصاصه مبا يليق بهوبني ضده ف
وينبغي . بالصيب، فيعلم أن ذلك ال جيمل بالشيخ ويبني ذلك إذا قوبل الشيخ بالصيب، فروعي ما جيمل. آخر

رة والتغيري من جنس مناسب لذلك يريد التحسني، أن يأخذ االستعا للخطيب، إذا أراد أن يستعري ويغري حيث
حياكيه  فإنه إذا أراد أن حيقر إنسانا ويقبحه، فيجب ال حمالة أن ال. بعيد منه، وال خارج عنه اجلنس، حماك له غري

وإذا أراد أن يفخم . فالنا ليتكدى إن: بشيء بعيد من جنس ما يفعله، بل يقول، إن أراد أن يقبح ملتمسا وحيقره
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. إنه لص بالتدبري واحليلة: مبا يتعاطاه، وكما يقال للص احملتال  باحملاكاة، بل حاكاه بأنه حاذقأمر حريز، مل يبعد

: فيقول كمن يهون حال الظامل،. به ليس خيرجه إىل ضد املعىن، بل جيعله أصغر أو أكرب فيه ورمبا كان ما حياكيه

إنه أخذ وتناول : يقول ملن سرق وكذلك. متعدظامل، : خمطئ، مسئ؛ أو يعظم الظنية يف أمر من أساء وأخطأ، فيقول
وقد يقع أيضاً الغلط يف الداللة من . يريد بذلك تعظيم األمر تارة، يريد بذلك ختفيف األمر، أو أغار وانتهب أخرى،

 .فرمبا يقع ذلك خطأً، ورمبا يقع قصداً، لتحريف الداللة والتغيري. حروف الوصل والفصل جهة إعراب املقاطع، ويف

أمور مناسبة ومشاكلة، وال ميعن يف   مل جيد اخلطيب للشيء إمساً، فأراد أن يستعري له، فينبغي أن يستعري امسه منوإذا
مث جيب أن تكون . فتغيريه إياه ليس مستعار املستعار، ومغري املغري .اإلغراب، بل يأخذ األسم احملقق لشبيهه ومناسبه

فوا : قول القائل فة حممودة، وقد استعملت يف املتعارف من الكالم، مثليستعار منها معاين لطيفة معرو املعاين اليت
وأما االستعارات اليت . كأا غري استعارات فإن أمثال هذه االستعارات قد صارت لفرط الشهرة. برداً على كبدي

ومن . الم الشعريوإمنا جيوز أن ختتلف االستعارات الغريبة يف الك. للخطابة مل تذع ومل تتعارف، فأكثرها منافية
الذي يدل  يف األلفاظ أن يكون اخلطيب، إذا حاول العبارة عن معىن فاحض، مل يصرح بلفظه البسيط حسن األدب

وذلك وإن . له ويقيم شيئاً بدله عليه بال تركيب، أي بال توسط معىن مستعار، بل ينبغي أن يعترض عنه، ويستعري
ولكنه مذهب غري شريف يف . باإلشارة، دون العبارة عىن القبيحورمبا دل على امل. كان كذباً، فهو كذب حسن

فإذا سك عنه لفظاً، وأومأ إليه إشارة، فكأنه ترك . املعىن حبيث يسمع ألن اخلطيب جيب أن يدل على. اخلطبة
حرى باألوىل واأل حيسن أن يعترض ال من الشبيه واملناسب، بل بتسمية ما خيالف املعىن حمكوماً فيه وقد. املخاطبة

إن السرية احلسنة : يقول وهو يريد ذم إنسان أما باألوىل واألحرى واألفضل فكما. واألفضل، ومقابلها من األقل
ليس العفاف أقل يف إرغاد العيش من : وأما باألقل فأن يقول. الفجور أوىل من الغشم، وإن العفاف أفضل من

بل ذكر  ورمبا مل يذكر ذلك املخالف،. ذكر يف املثالنيمقابل ما هو األحرى واألوىل، مثل ما  ورمبا ذكر. الطمع
أوىل، واالستكثار من األصدقاء  االزدياد من العفة: األوىل واألحرى وحده، وكفاه يف ذلك الباب بعينه، فيقول

 .أصدقاء، إال أنه مقتصر على االقتصاد وقد ينفع هذا أيضاً إذا ذم به من فيه عفة أو له. أحرى
   

الشيء يف فعل، أو  رات تؤخذ من أمور إما مشاركة يف االسم، أو مشاكلة يف القوة، أي مغنية غناءاالستعا ومجيع
فإنه . وللقول االنتقايل االستعاري يف تأثريه مراتب .انفعال، أو مشاكلة يف الكيفية احملسوسة، مبصرة كانت أو غريها

فإن . قرمزية: محر، وخصوصاً أن يقول:  أن يقولإا وردية، كانت أوقع من: احلبيب إذا قال الغزل يف صفة بنان
فإن قوله . مطلقاً" محر" ، قد خييل معها من لطافة الورد وعرفه ما ال خييله قوله"وردية"يف االستعارة للحمر  قوله

وكذلك أيضاً . يتعدى إىل ختييل الدودة الستقذرة وذكر القرمز. مطلقاً ال يطور جبنبه املدح واالستحسان" محر"
فإن اللفظ الذي يقع على الشيء من . مستعارة، فإن بعضها أفضل من بعض ال يف األمساء املوضوعة اليت ليستاحل

هو أحسن من اللفظ الذي يقع عليه من حيث له معىن أخس، وإن كان كل واحد منهما يقصد  حيث له معىن أكرم
نسل محار من : يقال له رس، فإنه أوقع من أنإنه نسل فرس من غري ف: يف احلقيقة معىن واحد، مثل ما يقال للبغل به

فإن االعتبارين املتحققني فيهما خمتلفان، وأحدمها  وكالمها، وإن قصد ما واحد من جهة ويف ظاهر األمر،. غري محار
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أيابن كروس، يا نصف أعمى وإن تفخر، فيا نصف البصري وعلى هذا : الطيب وهذا قريب مما قال أبو. أحسن
بعينه الذي يعظمه  ذهيب، وثويب، حقر به املعىن الواحد: فإذا قيل مثالً. عمال اللفظ املعظم واملصغراست ارى حال

معيطى، وعىن تصغري : معطى، وقيل: ثعيلب، وقيل :ثعلبان، وقيل: بل إذا قيل. اخللعة: العقيان، أو قيل: لو قيل
 .ى اإلفراطات مجيعاًيف أكثر املواضع أن يتوق وجيب. معطى، اختلف املعىن بذلك شديداً

منها األقوال املأخوذة بالتركيب بدل األمساء، إذا مجع من أعراض بعيدة، غري  :واأللفاظ الباردة على وجوه أربعة
صديق : املتملق مجاء اهلامة، وقوهلم بدل: الكثرية الوجوه، وقوهلم بدل األرض: مثل قوهلم بدل السماء خاصة،

فإن هذه األلفاظ املركبة، إذا . قاين اللون :أسد، وكقوهلم بدل قعر البحر: يةاحلاجة، وكقوهلم بدل النفس العاد
وأما يف الشعر، فقد جيوز أمثال ذلك، . خاصة، وال يفهم منها غرض القائل ذكرت، مل تقم مقام حد، وال رسم، وال

 .استعماهلا ال على أا تدل على الشيء، بل على أا ألفاظ حتاكى الشيء ويكون

لسانه، أو على سبيل  أن يستعمل لغة غريبة، إما من ذلك اللسان بعينه، أو من لسان آخر ينقله إىل: الثاين والنوع
 .فارفنعا ترافع العز بنا: االختراع، كما اخترع بعض أهل لسان العرب، فقال

   
ألا حمرفة يف هيئاا  لأن يكون من األلفاظ املوضوعة املوافقة ما يستثقل جدا، ال لنفس الغرابة، ب: الثالث والنوع

كما يتفق أن تكون الكلمة مبهمة ال تدل : إلامه العشنق؛ أو: لطوله جدا، كإستعماهلم بدل الطويل: عن القبول
كان ذلك، أي سيكون؛ أو : مثال أو مستقبل، أو تكون حمرفة الزمان كقوهلم على زماا، فال يعرف أن األمر ماض

تشري إىل  فإن الصهوبة. لك املعىن، كتسميتهم اخلمر صهباء، حيث ال يكون مشهوراأي متصلة بغري ذ ألا متصلة،
وأمثال هذه ال حتسن يف . مشهورا األبيضان، حيث ال يكون: أو قوهلم للماء واللنب. صفة تواصل اخلمر ا غريه

وال حيسن أيضا ما . ملولألسنة الناس والغاغة، وشيئا كامل وال ما كان مشهورا جدا، متعارفا على. الكالم اخلطايب
 الشعر خميال فيه طبيعة الشعر، كما يسمع تقريبا من هذا الذي يسمى يف زماننا ذوب يكون مع ذلك مأخوذا من

ا التعجيب، ال من حيث  الشعر، وهو وإن استحسن يف زماننا، فإمنا استحسن يف البالغة من حيث هي بالغة يراد
عادة اجلمهور ومذهب اللفظ املشهور، بل هو  لجمهور، إذ ليس هو علىهي خطابة يراد ا إيقاع التصديق ل

وأما البصراء فإمنا . وعلى أن اإلمجاع إمنا وقع على ذلك من املتعجرفني كاللفظ الغريب، الغري اللذيذ عند اجلمهور،
ومن . األبازيرك الشعر ما هو حائل اللفظ، لطيف املعىن، وليس باملفرط يف االستعارة، وحيبونه حيبون من ذوب

، بل "اللذيذ"يستعمل بعضهم يف كالمه لفظة  اللفظ البارد ما يسمج إلفراط جعله الشيء عظيما، مثل ما كان ال
. أخرى مجع فيها إن كان اللفظ متصال، ومع االتصال فيه الربد التركييب وقد ذكر لذلك أمثلة". املغرى"يأخذ بدله 

له   كثري منه حيث ال يوجد للشيء لفظ موضوع مفرد، فيحتاج أن يؤلفاستعمال هذه األشياء يف وإمنا يضطر إىل
هذه الوجوه املستربدة قد يقع  وبعض. ويكون قبل ذلك باردا. مث على طول الزمان رمبا قبل واعتيد. لفظ دال عليه

فرحة ، وهو وزن يستعمل يف املطربات امل"افمن" أما املضعفات فتالئم الوزن املسمى. يف الشعر أحسن موقع
وأما الغريب . املضاعف لطوله، ولتعريضه للضحك منه بربده، يالئمه فيكون. واملضحكة، ويكون مع ذلك طويال

من  والغريب. ، فإنه وزن يراد به ويل األمر يف السياسات والشرائع، ليخشع أو حيذر"ايف" فيصلح للوزن املسمى
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 ."ايامبوا"أن االستعارة تناسب  كما. مع انقباض النفس عنهكما أنبأنا به من قبل، روعة وحشمة،  مجلة ما يكون له،

االستعارات اليت ال تشاكل اخلطابة أصال، إما لشدة بعدها والغلو فيها،  فهي: وأما النوع الرابع من األلفاظ الباردة
من مؤذيات  وإن كانت االستهزائية منها تصلح يف ضروب. وذهاا إىل جهة االستهزاء، فإا قبيحة وإما حلقارا

 ."االطراغودية"منها تستعمل يف  واملبعدات العظيمة جدا. الشعر، وهي اليت تذكر فيها األهاجي والفحش والرفث

جتعل الشيء غريه، والتشبيه حيكم عليه بأنه كغريه، ال غريه نفسه،  والتشبيه جيري جمرى االستعارة، إال أن االستعارة
 والتشبيه نافع يف الكالم اخلطايب منفعة االستعارة، وذلك إذا وقع. دأخيلوس وثب كاألس إن: كما قال القائل

: مثال. معا، أن يكونا متجانسني وجيب يف التشبيه واالستعارة، إذا استعمال يف شيئني. فأما أصله فهو للشعر. معتدال

اسكة الكأس، فينبغي أن يقال م: بالتمثيل، أو باحملاكاة، فقيل يف هذه إذا دل على الزهرة واملريخ معا باالستعارة، أو
خمتلفني من جهة  حىت إذا كانا نظريين ومتخالفني معا، ميثالن بشيئني متناظرين من جهة،. احلربة ماسك: للمريخ

 .خاصة كل واحد منهما

  فصل

  الفصل الثاين

 يف إشباع الكالم يف اجتناب ما يهجن اللفظ

  خلطابة وما حيسن فيهما مجيعاواختيار ما حيسنه وما حيسن يف الشعر وال حيسن يف ا

    :فلنتكلم اآلن يف كيفية اختيار اللفظ، فنقول

مث . ويرذله كل شيء أن تكون فصيحة صحيحة، ال حلن فيها حبسب اللغة؛ فإن اللحن يركك الكالم جيب أول
، وارتباط كالم ا عودها مرة أخرى والرباطات هي احلروف اليت يقتضي النطق. ينبغي أن تراعى الرباطات بتمامها

أما أنا فقد قلت كذا، فينبغي أن : الكالم املرتبط ا، مثل أنه إذا قال ا؛ فينبغي أن ال ينسى إعادا، أو أن ال ينسى
واجب  هو نقصان من" أما"فإن الوقوف على . واما أنت، أو إنسان آخر فلم يفعل كذا: فيقول يتمم الكالم،

يراعي حقه من التقدمي والتأخري،   حبشو دخيل ينسى ما بينهما من الوصلة؛ وأنالكالم؛ وأن ال يباعد بني الرباطني
كان كذا، ألن كذا كذا، فإن تقدمي : ويقول. أن يقدم" ملا" ملا كان كذا، كان كذا، فإن حق: فإنه جيب أن يقول

 اط بني رباط وبنيوأن ال يدخل رب. ومل يأمتر ذا فرفوريوس، صاحب ايساغوجي: أقول .قبل الدعوى مسج" ألن"

وقصدتك؛ واما فالن  أما أنا، فألجل الرغبة يف محدك، فارقت قومي،: جوابه، إال يف بعض املواضع، كقوهلم
ورمبا مل يوسط بل . الثاين، وتوسط، فلم يقبح "أما"األول، وبني " أما"قد دخل بني " فألجل"فألن لفظ . فيلزمهم

وهذا . ألجل كذا: مث يورد العلة يف الطرف، فيقال. ما فالن فلم يأتكوأ أما أنا فأتيتك،: جعل يف الطرف، كقوهلم
يقال فيها  مث للغات يف هذا أحكام، فليس ميكن أن. يكون الرباط األول شديد التنبيه على الثاين إمنا حيسن حيث
غري مشتركة، مث ال واالستعارة ألفاظا خاصة،  بل ينبغي أن تكون األلفاظ اليت ال يراد فيها التشبيه. قول كلي حمقق
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فأمثال هذه األلفاظ تستعمل تغليطا، مثل ما يستعمل انبادقليس . وضده تكون مغلطة وتوهم مبعناها الواحد الشيء
احلكم النجومي  وكما يتلفظ به املتكهنون، مثل. إن العامل سيصري وقتا إليها، كما ابتدأ وقتا منها الكرة اليت يقول

فلما . تأدى األمر به إىل بطالن ملك عظيم فالن امللك اليوناين، إذا عرب النهر: الالذي حكم به بعض املنجمني، فق
ومل جيد إىل اإلنكار على املنجم سبيال، ألنه مل يكن بني أي امللكني  .عربه، تلقاه كورش امللك وهزمه وأفسد ملكه

الكاهن  ولفظ. ملك كورش يبطلوإمنا كان امللك نفسه، ومن ذات نفسه، وحبسب ومهه، ما ختيل أن  .يبطل بعبوره
بأمور كلية جدا، إذ الغلط يف  وملثل ذلك ما يكون املنجم والكاهن جسورا على القضايا. كان حمتمال للمعنيني

أن يراعى أمر : والوجه الرابع. مؤقت وال مكيف ولذلك فإم حيكمون حكما مبهما جدا، غري. اجلزئية أكثر
أن يراعى أمر اجلمع : والوجه اخلامس. مل يكن بعالمة، حىت ال يقع فيه غلط وماالتأنيث والتذكري، ما كان بعالمة، 

بالشروط  وينبغي أن يسقط الرباطات واإلدخاالت والتعويضات. والوحدان والتصاريف اليت ختتص ا والتثنية
ى الوقف بالتقصري، هيئات الداللة عل وأن تكون. املتداخلة بالتقدمي والتأخري، وجيعل الكالم عفوا، حسن الداللة

وحيذر إيقاع اللفظ . شيء يكثر يف اللغة السريانية واليونانية وهذا. وعلى االتصال بالتثقيل مراعاة على حقوقها
الدائم  إن هذا القول كان دائما للرجال احلكماء؛ ألن: داللته مبوضعني خمتلفني، كقول بعضهم موقعا ميكن أن تقرن

كان دائما فهو للرجال احلكماء،  و يف شرط احملمول، أي على أن هذا القول إذاال يدري أهو يف شرط املوضوع، أ
أما يف الكتابة فإىل الشكل : فيحتاج ضرورة إىل عالمة تتصل به .أو على أن هذا القول للرجال احلكماء كان دائما

إذا  هذا كما جيب عليك،و. وهذا مما ليس يف كالم العرب. العبارة فإىل مثل ذلك من الداللة واإلعجام؛ وأما يف
: فإن قال. إا أبصرت :ذكرت الشيء وحده، أن تدل عليه باالسم الذي خيصه، كما تقول يف حكاية حال العني

فكذلك حال . حاسة رد العني إىل اإلبضار واللمس أحست، مل تدر إىل أي احلواس يرد، إذ كان حمتمال للرد إىل كل
النبني، مثل حال عامة لفعلى السمع والبصر معا، احتاج ضرورة إىل أن  الدائم هناك، لكنه إذا ذكر حاال عامة

املذكر  وكذلك إذا مجع. أحستا: االذن والعني ابصرت ومسعت، بل يقول: واغناه ذلك عن أن يقول حتس،: يقول
 .واملونث معا، أوثنامها، فغلب املذكر

كنت أريد أن آتيك وقت املساء، ويف : ما يقولإدخال كالم يف كالم، مثال ك ومن االشياء املفسدة لرونق النظم
والليل يقرب،  يرجع الناس إىل بيوم ويتهيئون لصلوة املغرب، ولتناول العشاء، ألن الشمس تغرب، ذلك الوقت

 .لكنه منعين من ذلك بعض املوانع
   

حال السامع، أو حال  ملعرفةالكالم رمبا نفع إجيازه حني يراد اإلفهام الوحي، ويوثق بتعقباإلقناع إياه  واعلم أن
ورمبا نفعت بسطة لإلسهاب به حني يراد توكيد  .فيجب أن ترد احلدود والرسوم هناك إىل األلفاظ املفردة. األذاء

وقد يبدل االسم بالقول، إذا كان الصريح يستبشع، . املفردة باألقاويل فيجب أن تبدل األلفاظ. اإلقناع واويل
النساء،  عورة النساء، وكما يبدل اسم احليض بدم: نساء، فاألسن أن يبدل فيقالالصريح لفرج ال مثل االسم

: فيقال بدل االسم الصريح للجماع ورمبا بدل االسم بالصفة املفردة،. ويبدل االسم الصريح للجماع بلمس النساء

رة والشعراء جيتنبون الصفة، وفزع إىل التشبيه واالستعا ورمبا تركت. العورة: الوطء، وبدل اسم ذلك الذي هلن
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 وحيرصون على االستعارة حرصاً شديداً، حىت إذا وجدوا امسني للشيء، أحدمها موضوع، استعمال اللفظ املوضوع،

مسكن : مستراح، ويقال له :إذا كان شيء واحد حيسن أن يقال له: مثالً. واآلخر فيه تغيري ما، مالوا إىل املغري
مسوه باملستراح، ألنه يدل على تغيري ما، وخييل راحة  ألنه مكان املرء ووطنه،ومبيت، وكان تسميته باملسكن أوىل، 

تلك : تلك الكثرية األبواب، ولبعضها: االسم، فيقولون لبعض الدور واملساكن كما ينتقلون إىل الوصف عن. ما
يتركون االسم  لإنه دار فالن، أو مسجد فالن، ب: وجهان ومصراعان متباينان؛ وال يقولون بالتصريح اليت هلا

إىل اسم مشتق عن وصف، أو إىل  وكذلك يتركون االسم املوضوع، وينتقلون. املوضوع، ومييلون إىل النعت
 .إىل مغري هذا: وباجلملة. مستعار

 وليس حيسن. ترك الرابط، وحذف حروف اإلضافة، والصالت، إذا وقع عنها استغناء: اإلياز ومما يعني على

على معىن يقع عنده، بل  فإن املعدول ال يدل النفس. جد اللفظ املعتدل، املوجز، احلصلاستعمال املعدول حيث يو
يف استعماله كل تلك الفصاحة والشرف، بل جيب  فيجب أن ال تعقد أن. إمنا يدل على املراد بالعرض، كما علمت
وهذه األشياء . لتغريبالتصريح، ويف التهويالت وحيث يراد التعجيب وا أن تستعملها يف التعريضات حيث يكره

حتسن جداً يف  وكذلك. اإلفراطات املدحيية واهلائية، حيث تذكر خريات وشرور، ال ألجل أن ينتفع ا جتوز يف
وأما الشكاية فقلما حيتاج فيها إىل ما يدل  .وأما يف املشورات فال حتسن إال حيث يراد ويل ما بالتحذير. الشعر

فرمبا احتاجت الشعراء فيه إىل مثل ذلك، فكثرياً ما يستعملون ذلك، فيقولون  عتذاروأما اإل. على املعىن باملطابقة
. حيفظ املعادلة وأحسن هذه ما. األشعار أحلان غري مزهرية، وإن النفخ يف املزمار القرين عزف غري عودي إن: مثالً

اجلاهل غري : لشيء عنه، فيقالبسلب ذلك ا وإمنا تكون املعادلة إذا كان للشيء ضد، أو نظري وشريك، فدل عليه
غري إنسان، أو غري : وأما أن يقال. غري العامل، وكان الوتر نظري الزمر إذ كان اجلاهل. عامل، والزمر عزف غري وتري

 .أشبه ذلك، فهو مستكره، غري مقبول اثنني، أو ما
   

إىل تفهيم املعىن  ، وهي اليت جتمعالفصيحة املوافقة هي املطابقة، واملخيلة مع ذلك على سبيل التضليل واأللفاظ
: لنفس اللفظ، كما يقال بدل اخلبيث من الناس التخييل املطابق للغرض أيضاً، إذا فهمت؛ وذلك إما للعبارة، وإما

واملعتدل هو الذي ال يفرط يف الصفة حىت . وأن يكون معتدله. القصودة القذر، فإنه تقزز عنه مع إفهام املنقصة
مبا  وجيب أن يقال يف كل شيء.  الظاهر، وال يقصر أيضاً تقصرياً يسلب الصفة رونقهاالكذب يدخل يف حيز

اللفظ العامي السفسايف الذي ال  يناسبه، وال يقصر يف األمور العالية، وال يفرط يف األمور املتواضعة، وأن يهجر
ط السفسايف من املعىن، اجتنبوا إذا قصدوا قصد الفحش والسق فإن الشعراء اهلجائني أيضاً،. يستعمله إال الغاغة

 وقد ينتفع باأللفاظ االنفعالية واخللقية انتفاعاً. فإن السفساف أليق بالسفساف. أليق اللفظ الساقط، وهو بذلك

وأما . صاحلة إلثارة الغضب فتكون األلفاظ املثرية لألنفة، الفاضحة،. شديداً، وذلك حني يراد أن يثار انفعال
وينتفع باملدحيات لالستدراج، وبالذميات . يزهد يف القبائح فواحش واآلثام، فإمنا ينتفع ا حنياأللفاظ املستقبحة لل
 األلفاظ، إذا قرنت ذه األحوال، ضللت النفوس، وجذبتها إىل جانب التصديق، وقهرا فإن. واملؤذيات عند الغم

أنه قد يبلغ به، إذا  لطان عظيم، وهووللفظ س. إىل القناعة، وحصلت هيئة نفس السامع على هيئة نفس القائل
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فإعان النفس ملا يؤها له قوة اللفظ بقرب البعيد . التخيل أحكمت صنعته، ماال يبلغ باملعىن، ملا يتبعه أو يقارنه من
االنفعال،  التهيئات اخللقية الالحقة لإلنسان وغريها مما يقرب من التهيئات تقرب البعيد من من التصديق، كما أن

والكالم اخللقي هو احملرك . هذه اهليئات واأللفاظ اخللقية تقوم مقام. عة، وتصديق ما يىن على ذلك االنفعالوالطا
والكالم االنفعايل هو احملرك يف الوقت النفعال، وإن كان خمالفاً . إيثاره حنو اعتقاد خلق، واستشعاره، والركون إىل

األلفاظ االنفعالية  ومن هذه. باللفظ الصريح بني اخللق واالنفعالما خيجل احلكيم وجينبه ذكر ما يطابق  للخلق، مثل
أظن أن الناس يذعنون : وقول القائل خلصمه كل عاقل يعلم أن كذا كذا، فيستحي السامع إنكاره؛: قول القائل

ما ذا تستحقر احلاكم واحلضور وال تعبأ م، وال تنقد أوالً  أنت هو: لرزقك، ويصغون إىل تلبيسك؟ أو يقول
 .وهذا وما أشبه يغيظ املتوسطني، وخيرجهم إىل توبيخ اخلصم .تعرض عليهم من كالمك

وأما دعوى الصحة فهو أيضاً من . لكل عمل من هذه حبسبه، فهو أمر يعم كل شيء وأما وجوب اختيار الوقت
وجوب تقدمه  وكذلك. إنه ال شك فيه، وإنه من البني: ودعوى الصحة أن يقرن بكل لفظ يقوله. القبيل ذلك

 .األعداد

يستعمل تلك األخرى، ويستدرج السامعني بترك  وليس جيب أن يستعمل الطيب املعتدالت فقط، فرمبا وجب أن
وكذلك يلزمه أن يستدرج بأحد . إىل اإلفراط املذكور، أو التقصري املذكور استعمال املعتدالت، مائالً باأللفاظ ا

رمبا ال يفاد منه  وحينئذ.  القول إال ساذجاً على فطرته األوىل، غري معان حبيلةإن مل يفعل هذا، مل يكن الوجوه؛ فإنه
وأما األمساء . الصنعة، ورد إياه إىل اإلقناع فإذا غلظ اللني، ولني الغليظ، كان يف ذلك تدارك للشيء بلطف. إقناع

ا معان انفعالية وعرض ملدح، أو األحوال االنفعالية، وخصوصاً إذا قرن  املوضوعة واملضاعفة والغريبة فتصلح يف
وااهد . وجهادي إنه سيتم مرادي، فلقد مت صربي: احتشام، أو تقرب بتودد، مثل ما كان يقول سقراط ذم، أو

وملثل هذا ما كان الشاعر يف . الشعراء القدماء وعليه كان: قال. وهذا أشد موافقة للشعر. يف احلق يبلغ منه أربه
 .األشياء قوله، ويصدق حكمه، ويؤمن بكهناته، إذا كان يزعم ما حيكم به مبثل هذه نيب، فيعتقدالقدمي يرتل مرتلة ال

   
فإن الناس يلحظوا  اخلطابة، وإن رخص فيها مبثل هذه األحوال، فال ينبغي أن يقرن ا وزن وعدد إيقاعي، لكن

تلك الصنعة، وأفرغ فيه من ذلك القالب، وأنه من  حينئذ بعني الصناعة والتكلف، وأنه إمنا يفعل فعله ملا صنع عليه
وتدعوهم حشمته إىل شدة صرف اهلمة كلها إىل . عنه، ال إليقاع التصديق من مجلة ما صنع ليتعجب منه ويتخيل

يسمعونه، بل  اللفظ، ويفهمون الغرض قبل الوصول اليه، فيعرض من ذلك أن ال يلتذ به، حني ما تفهمه، فيسبقون
ويكون ذلك كما . فرمبا مسع وهو معاند .ه، ويعرضونه بذلك للتعقب، خصوصاً والزمان يسع لهيكون كاملفروغ من

 .فإذا طلع على القوم، رمق بعني االستغناء عنه. فيخربون مبا يقوله يبدر الصبيان املتعادون أمام املنادى يف السوق،

واالنفصال يف   ألنه ال يتبني فيه االتصالاملتخلخل، وهو املقطع مفرداً مفرداً، فهو شيء غري لذيذ؛ وأما اللفظ
فإن لكل . النداء والتعجب والسؤال، إذا متت احلدود اليت تتناهى إليها القضايا وغري القضايا أيضاً اليت هي مثل

وإذا كان الكالم مقطعاً ليس فيه اتصاالت . غريه بوقفة، أو نربة، فيعلم شيء منها حداً وطرفاً جيب أن يفصل عن
وهذا . للشعر فإن ذلك. وهذا الوصل والفصل وزن ما للكالم، وإن مل يكن وزناً عددياً. يلتذ به ت، ملوانفصاال
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. ما، ال يبلغ الكمال فيه، فهو حسن فإن قرب من الوزن العددي تقريباً. الزن هو الذي يتحدد مبصاريع األسجاع

وللنربات .  قسمتها قسمة متساوية إيقاعيةوالقصر، وإن مل تكن وهذا التقريب أن تكون املصاريع متقاربة الطول
كاخلسروانيات  وكذلك فإن القول املنثور أيضاً قد جيعل باملدات موزوناً،. قريباً من املوزون حكم يف القول جيعله

وذلك حني نتكلم يف اإليقاع الشعري،  وأنت ستعلم معىن الوزن يف موضع آخر،. فإا جتعل موزونة مبدات تلحقها
أن تورد النربات فيه عند متام قول قول، وذلك عندما يكون الكالم  فمن األقاويل ما ينبغي. إىل املوسيقىإذا بلغنا 

اليت  يكون مع قصره فخماً، فتخلل أجزاؤه القولية الصغرى بنربات؛ وكأن هذه األقاويل هي قصرياً، وحيتاج أن
املتعادلة األجزاء؛ وأما الطوال فتقل  نربات هي القصريةوأحوج األقوال إىل ال". ماريقا"و " أيامبيقي"تسمى باليونانية 

بالطويل من األقاويل مثل ما تكون القضايا فيه كثرية أجزاء املوضوع  وأعين. حاجتها إليها، فإا تزداد بذلك طوالً
نربات اليت ال فيجب أن الختلل هذه األقاويل الطويلة إال. ذلك أيضاً يف سائر أقسام اللفظ املركب ومثل. واحملمول

األلفاظ املفردة، إذا كانت يف حكم القضايا،  ورمبا احتيج أن ختلل. ال ينغم فيها، وإمنا يراد ا اإلمهال فقط
" أعطيت"وبني " التمس"ملا التمس، أعطيت، فيقول بني : واجلزاء، كقوهلم خصوصاً حيث تكون على سبيل الشرط

- ويشبه.  نربة أخرى إىل الثقل، وهي للجزاء"أعطيت"احلدة، وهو عند الشرط، وبعقب  نربة إىل  أن - واهللا أعلم  
والعبارة ما تكثر فيها النربات، فيصري كاجلمز،  ومن الكالم". أيامبقي"يكون هذا اجلنس من الكالم باليونانية يسمى 

ثراسوماخوس وذكر أن . للمغالطة والتغيري، وهو يشبه باألشعار الرباعية وكأن ذلك قريب من الشعر، وكأنه أحسن
يكون يسمى  ونوع من النربات يأيت عند خوامت الفصول، ويشتمل على هذه، ويشبه أن. فيها، أو ا أول من تكلم

- وجيب أن مييز بينه وبني النربات األخرى املتخللة واملبتدئة". فودون"هذا   -كأنه أمر البد منها فيه " وفادون" 

: باملقطع املمدود، ليس املكتوب، مثل األلف اليت تكتب يف "دونمر"وقد جيب أن يكون . وعن سائر تلك األخر

 .اعلموا، وال يسمع البتة، بل املسموع املطابق: آخر، أو يف لنسفعا، ويسمع بدله حرف

 توجب يف انربات ودالئلها أموراً ال تضبط، وكذلك يف تلفيق الكالم، وتصريفه، وتسجيعه إن العادات: وأقول

 .حنن ينتفع ا اليوم يني يف هذا الباب أحوال مل حنصلها، ومل نقف عليها، وما نراهامث لليونان. وغري ذلك
   

مصاريع الفصول  معادلة ما بني: أحدها. أحكام أخرى يف جعل النثر قريباً من النم، وهو مخسة أحوال والعرب
ادلة ما بني األلفاظ واحلروف، حىت مع: والثالث معادلة ما بينها يف عدد األلفاظ املفردة؛: بالطول والقصر؛ والثاين

أن يناسب بني املقاطع : وعطاء عميم، ال عرف عميم؛ والرابع: بعده بالء حسيم، قال: يكون، مثالً، إذا قال
 موهب عيم، وإن كانت: نوال عظيم، ومل يقل: بالء جسيم، قال بعده مثالً: حىت إذا قال املمدودة واملقصورة،

: منيخ عظيم، بل يقال: يقال بالء جسيم، مث ال: أن جيعل املقاطع متشاة، فيقال: امساحلروف متساوية العدد؛ واخل

 .واحدة، وهو إشباع الفتحة مناخ عظيم، حىت يكون املقطعان املمدودان ميتدان حنو هيئة

. ظباملوازنة، وهو خاصة للعرب، وله غناء كثري يف اللف وأما السجع وتشابه حروف األجزاء فهو شيء ال يتعلق

 .امل وكل هذا ال خيرج النثر إىل
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 .األول وقد ذكرت هذه أيضاً يف التعليم. فهذا ما نقوله يف األوزان للخطابة

  فصل

  الفصل الثالث

 يف وزن الكالم اخلطايب

  واستعمال األدوات فيها والنرباوما جيب من ذلك حبسب خماطبة خطابية

     اخلواص وما حيسن خماطبة وما حيسن كتابةمسموعاً على األشهاد وما حيسن يف جمالس وما حيسن

التفاصيل ليس كل واحد  إنه جيب أن يكون الكالم اخلطايب مفصالً، أي ذا مصاريع، وتكون: التعليم األول قيل يف
وهذا مثل . املصراع الذي يليه الذي إمنا يتم به املعىن منها يتم بنفسه، بل جيب أن يكون كل واحد منها مشوقاً إىل

وما يسبق إىل النفس إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره؛ فليس كل من يسمعه نكراً،  إياك: ل الفصيح من العربما قا
التفاصيل حتسن  وهذه. فإن كل مصراع من مصراعي هذا الكالم حيتاج إىل الفقه حىت يتم. يوسعه عذراً يقدر أن

عطوف، وهو أن يكون إما االبتداء من  طايبويب أن يكون للكالم اخل. عند املخاطبة بالنربات اليت تقطع وتصل
التكرير، أو على سبيل التجنيس، وهو أن يكون املكرر، وإن كان  لفظ أو حرف ينتهي إليه، سواء كان على سبيل

يقف عندها  فإن هذا جيعل الكالم لذيذاً، حمصوراً حبدود حادة. املسموع، فهو خمتلف يف املفهوم لفظاً مكرراً يف
فإن املسجع واملعطف واملوزون : وباجلملة .سهل احلفظ، لكونه ذا عد، إمنا يسهل ملثله حفظ املوزونالذهن، وجيعله 

وجيب أن يكون طول األسجاع بقدر ال يبعد له ما بني األطراف . الكالم أقرب إىل أن يثبت يف الذكر من غريه من
يكون  وينبغي أن. االنقطاع قصرياً جداًوأيضاً فال ينبغي أن يكون سريع . ختيل السجع األول بعداً ينمحي معه

الذي له مصاريع يتنفس فيما بينها،  واملوصل هو الكالم. التوصيل بني املصاريع غري متباين، وال مفترقاً فال يتناسب
وأما الذي ال تفصيل فيه، فهو املصراع الواحد، مثل . بالفعل كما عند أسجاع املعاطف، فهو كالم فيه تفاصيل

فإن القصري يسهي . تكون مصاريع األسجاع واالتصاالت معتدلة يف القصر والطول وجيب أن. رياملصراع األخ
به، ومل يستعد للطفر  فإن النهر واملعرب، إذا قصر جداً، مل حيتفل. ملا يعرض من قصر مدة مطابقة الذهن إياه اإلنسان

خره ويعدل فيه عن الواجب، مثل املعرب اىل أوله آ وأما الطويل فإنه ميل وينسى. عليه، ومل يكن به اعتداد البتة
ومثل الطريق إذا . أن يطفر عليه طفراً؛ فإن فعل، ل يبعد أن يغرق يف وسطه الساحل إذا كان طويالً جداً مل حيسن

والقصري مستحقر،  فالطويل مملول،. املترافقني يتركون سالكهم يف ذلك الطريق، وحييدون عن مرافقته طال، فإن
والكالم املوصول فرمبا كان اتصاله أقساماً،  .استدارة، أي اعتدال بأجزاء يعود بعضها على بعضوال تكون له 

فهؤالء أقسام . فالن الذي قال كذا وكذا، ومن فالن الذي عمل كذا إين تعجبت من: ويسمى املقسم، كقوهلم
اللهو؛  لثروة، ومنهم من اشتاق إىلمنهم من اشتاق إىل ا: كانت األقسام إىل التقابل، كقوهلم ورمبا. املتعجب منهم

. توافقت، أحدثت رونقاً، لظهور بعضها ببعض واملتقابالت إذا. أما العقالء فأخفقوا، وأما احلمقى فأجنحوا: وكقوهلم
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متقابالت؛ وبعضها مدافعات وهو أن ختتلف أقسامها يف الطول والقصر بعد  بعضها مقسمات؛ وبعضها: فاملوصالت
بسجع   ما؛ وبعضها مصارعات وهي اليت هلا أطراف متشاة أو مبادئ متشاة وهي املسعاتنظام أن يكون بينها

واعلم . كل مصراع أو أوله واحد بأن يكون املقطع اآلخر فيها واحداً أو تكون فيها كلمة واحدة مكررة يف آخر
 .ال يفهم أن العبارة املفهمة لذيذة مبا يفهم، واإلغراب مستكره ملا

الفاعل، وخصوصاً إذا كانت تلك الصفة  ات االستعارية اللذيذة أن ينسب األمر إىل صفة الفاعل، دونومن التغيري
وهذه الصفة عامة . إن الشيخوخة تفعل اخلريات: اخلريات، بل يقول املشايخ يفعلون: توجب األمر، مثل أن ال يقال

 .كاجلنس

اإلغرابات فإنه  وكذلك. تدخل استعارة يف استعارةتستعمل االستعارات غري الكثرية التداخل، وهو أن  وجيب أن
يف السخيف من العبارة والسفاف منها يكون  فإن اإلمعان يف الصفة نقيصة، كما أن اإلمعان. ينبغي أن ال ميعن فيها

بل جيب أن . وكذلك الذي يصعب فهمه أيضاً مسترذل. ساعته مسترذالً، وذلك هو الذي يفهمه كل إنسان من
 األمائل، دون سقاط اجلمهور، ويفهمونه مىت أصاخوا إليه إصاخة متأمل، ومل حيوجوا إىل  حبيث يفهمهاتكون العبارة

املأخوذة من املتقابالت،  وإن املعتدل، وخصوصاً إذا شحن بالطابقات. فإن هذا أيضاً يكون غري قليل. نظر وفحص
وكل ذلك ينبغي أن يكون بتأمل ونظر . عدشديدة الب وكذلك إذا وقعت فيها استعارات لطيفة، ليست. لذيذ جداً

: ومدار مجيع ذلك على ثلثة أشياء. كأنه جيعل الشيء قائماً نصب العني وأن يكون التغيري. واختيار لألوفق

 .ومطابقات املتقابالت، واألفعال التغيريات،
   
تامة، وال يكون فيه شيء يظهر  كاةالتغيريات فأجنح ضروا ما كان املستعار منه يعادل املستعار له وحياكيه حما أما

" جونة"تشبيه؛ واستعارة من الضد، كقوهلم : والتغيريات أربعة .خمالفته للمقصود، وحماكاته من اجلهة املقصودة

 ؛ واستعارة من االسم وحده،"ربان البلد"لألسود؛ واستعارة من الشبيه، كقوهلم للملك  "أبو البيضاء"للشمس، و 

 ."السماء ذلك الناطح يف"، وكقوهلم للحمل "لنباح يف الساءهذا ا"كقوهلم للشعرى 

والصيغة املتقابلة جتعل الشيء . اجلملة واملتضايفات يف تلك. فبعضها أضداد، وبعضها كأضداد: وأما املتقابالت
 .كاحملسوس املشاهد

االستعارة مع  وقد تتركب. يشرح الشيءاملنصوب حبذاء العني ببسط أفعاله، وتقام أفعاله مقامه وأما األفعال فهو أن
 .فهذا استعارة، وبسط لفعله .إنه مربع اجلوانب، أي معتدل: شرح الفعل وحتسن، كما يقال للرجل الصاحل

إن الغضب : الغري املتنفسة كأفعال ذوات األنفس، كمن يقول أن جتعل أفعال األشياء: ومن أنواع االستعارة اللفظية
 وأحسنه ما ال يبعد، ويكون قريباً مشاكالً، وال يكون أيضاً شديد. مي سوءوالغم غر جلوج، وإن الشهوة ملحفة،

وكثري من األلفاظ . قد علمت فإن املشاة القريبة ليس ينتفع ا يف التغيري فقط، بل ويف العلوم على ما. الظهور
أمجع : يف األقاويل، كقوهلمومن ذلك اإلفراطات . الكتابة االستعارية النادرة املستطرفة خطاباً يقبح أن يستعمل يف

ومن التغيريات احلسنة أن يتحدث عن أمر، حبيث ظاهره ال يكون حجة على . وذاك أنت: أهل الدنيا؛ وكقوهلم
وهو أن : ذلك عكسه ومن. ويعتقد يف الضمري أنه إمنا يعين به معىن ما بال شك فيه من غري أن يكون أقر به القائل،
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ورمبا . األحوال تدل على ما أريد به ظاهره وكأنه يقر بأن غرضه ذلك املعىن، لكنيقول القائل بقوله على ظاهره، 
ومن امللح يف ذلك أن ينقض الشيء نفسه ويروج، . باتفاق االسم كان السبب فيه اتفاق االسم، بل أكثر ذلك

 هو نفس" ن منوتاألحسن بنا أ"فإن قوله . أن منوت قبل أن نفعل ما نستحق به املوت األحسن بنا: كقول القائل

وأمثال هذه األشياء تتروج  .حنن نستحق املوت، قبل أن نستحق املوت: الداللة على استحقاق املوت، فكأنه قال
وجيب أن . املقابلة فيها لطيفة، غري مصرح ا تصرحياً وجيب أن تكون. إذا كانت موجزة مبينة؛ فإن بسطت، مسجت

 -فإن هذا القول .  ااز الذي ليس هو صدق به، أي وجه جمازيتهبه دون وجه يكون ملثل هذا القول وجه يصدق

: قيل  له وجه يصدق معه؛ ولكن إذا صرح بذل الوجه وبذل الشرط، مل تكن له روعة، كما لو- به  الذي ميثل

 .ينبغي أن منوت قبل أن نستحق املوت القبيح باخلطيئة

 ن يف املسميات، وتقع، إذا أحسن فيها، املوقع اللطيف،يف األفعال واألوصاف، بل قد تكو وليس االستعارات كلها

مسي الترس صفحة، أو  وأما على اإلطالق، فإذا. وهذا على سبيل التركيب". صفحة املريخ"كمن قال بدل الترس 
جيتمع فيه األمران من االستعارة لالسم  ورمبا لطف موقع ما. مسي القوس صنجا، مل يكن له موقع من القول

وقد خيطيء الشعراء يف التشبيه، إذا أبعدوا وقبحا، . يشبه قرداً يزمر إن فالناً: للصفة والفعل، كما قيلواالستعارة 
بسيطة، ومنه  فإن التشبيه من مجلة التغيري؛ كأن التغيري منه استعارة. ساقيه ملتفتان كالكرفس إن: كقول القائل

 .تشبيه بسيط، ومنه مثل يضرب

ومن إفراطات األشياء . تغيريات حبسب القول، ال حبسب اللفظة املفردة تركيب هيواإلغرابات الواقعة بكثرة ال
هذا  لو أعطيت مثل: للتعظيم مع العلم بكذب دعوى من يدعيها، أو وصف من يصفها، قول الناس اليت تقال

فهذه . هرةأا أحسن من الز إن الزهرة ال تشبه ذه، أي: الزمل ذهباً ما رغبت يف نكاحها؛ وكما قال بعضهم
بل هي أكاذيب . ذا معىن، ويعرب عنه بغري لفظه فإنه ليس يعين. ليست أمثاالً، وال تشبيهات، وال استعارات

 .ظاهرة
   

إفراطات قد تقال قوالً  فإن هذه. وأقبح من ذلك ما كان يف املكتوبات. الصنف قريب من املوافق يف اخلطابة وهذا
واملخلد يقبح فيه ما يدل على الرتق وعلى اازفة . ألا ختلد كتوبة فأمثاهلا تقبح،وأما يف الرسائل امل. يتصرم تصرماً

والتنويه ملا  حال اخلطبة املشورية واملدحية اليت خيطب ا على رأس املأل، ويراد فيها التفخيم وليس أيضاً. بالقول
اخلطبة حتتمل من اإلفراطات ما يقبح أن  فإن. يقال، وحال املشورة اليت حيكم ا واحد عنه واحد، مبرتلة واحدة

حال، فإنه يلزمنا أن نعرف الوجه األجود يف املخاطبة، والوجه  وعلى كل. خياطب به الواحد على سبيل املشاورة
 يليق بكل واحد منهما، حىت إذا ثبتنا وناظرنا، استعملنا األول؛ وإذا احتجنا أن جنيب األجود يف الكتابة، وما

 .نا الوجه الثاين، ومل نضطر إىل السكوت اضطرار من ال يكتبالرسائل، استعمل

به يكون أشد اختالطاً  أن اللفظ املكتوب ينبغي أن يكون أشد حتقيقاً واستقصاء يف الداللة، واللفظ املخاطب واعلم
 احلرص على واملنافقون، اآلخذون بالوجوه، شديدو .بأخذ الوجه والنفاق املذكورين، سواء كان خلقياً أو انفعالياً

. والشعراء أيضاً كذلك. والكتاب على قراءة الكتب النافعة يف جتويد اللفظ قراءة الكتب النافعة يف أخذ الوجوه،
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وهلذا ما . املكتوب وال يقرأ، ينسى، فال يتصدى لنقد الفكر، وال يلزم من تصحيحه ما يلزم من تصحيح وما يسمع،
اخلطباء املقنعني املفلقني ال حيسنون أن يعملوا  ناع باملخاطبة؛ وكثري منكان كثري من التاب املهرة ال جييدون اإلق

وتشبهها أحوال أخرى مثل . املنافقة شديدة املوافقة يف املنازعات واملفاوضات والسبب يف ذل أن. بأيديهم إقناعاً
واختالط أخذ . كتابةلل وليس شيء من هذا مبالئم. الرباطات باختصار أو تكرير األول الواحد استظهاراً إمهال

ويكون ترك النفاق كاألخذ . مجيعاً على تضليل الذهن الوجوه بالتغيريات شديد املعونة يف اإلقناع، ألما يتفقان
وكذلك إذا استعملت األلفاظ جمردة عن الرباطات، . كاألخذ بالتلطف وااللتماس واستعمال النفاق. بفضل القوة

. واهليئة، والنغمة ، ومل يدل باللفظ على املقصود، بل باالشارة،"بالوقف"، طلبت "بالوقف"وافيت : مثالً فقال

االختصار يف ترك الرباطات هو اختصار لفظي، وليس  وأعلم أن. والتثقيل املرتل والتعجيل احلدر من هذه األبواب
ثراً، فيوهم معاين كثرية، الكالم الكثري كالواحد، وتركه جيعل الكالم مفرقاً، مك فإن الرباط جيعل. اختصاراً معنوياً

 .أمراً كثرياً وافيت، لقيت، طلبت، فإن هذا يوهم كأنه عمل: وافيت ولقيت وطلبت، بل يقول: ال يقول كمن
   

رءوس املأل  فإن اخلطب على. يف اخلطبة تصدير يفهم الغرض الذي يصار إليه، وخصوصاً يف املشورية وقد حيسن
خطبهم يف الفتوح اليت يبتدئون  وقد علم ذلك خطباء العرب، مثل. افريةتكون يف األكثر مشورية، وقد تكون من

فإن اجلمع . فيقدم شيئاً كالرسم قبل التصوير يوقف منه على الغرض احلمد هللا معز أوليائه، قاهر أعدائه،: ا، فيقول
سهل،  الغاغة بالشيءاحتاج إىل تفهيم أكثر، وإقناع أقل،؛ وذلك ألن تصديق األكثر واجلمهور و كلما كان أكثر،

. إمنا يسهل تفهيم اخلواص البحت وتفهيم األكثر صعب،. وإمنا يتعسر تصديق اخلواص البحت، إذا انفردوا باملباحثة

الغرض، وأن يكون اللفظ فيه شديد املطابقة للمعىن، ال  والقول اخلصومي حيتاج أن جيعل قوالً شديد التقريب من
ون بني يدي حاكم واحد وجملس خاص، وذلك ألن تكلف اخلصومة يف مثل يك سيما حيث ال يكون كاخلطبة، بل

اخلطابة، وهو  فإن مثل هذا املوضع حيتاج إىل عمل واحد من. أيسر منه على رأس املأل املزدحم هذا املوضع يكون
على املثابر، كما حتتاج إليها اخلطبة اليت  حسن العبارة، وال حيتاج إىل كثرة االستعارات والتشبيهات والتهويالت

اليت تكون يف جملس خاص جيب أن يكون مقصوراً على إظهار الغرض  وعند احملافل، بل االشتغال يف املشاجرة
يف  وذلك ألن القضاء. بالقريب منه، وحىت ال يكون الشاكي منهما أيضاً قد بعد عن املراد اخلاص باألمر، وأن يظهر

فلذلك ال جند املعتادين . احملافل إىل التكلف الذي حيتاج إليه يفالس اخلاص مصرح مهذب خملص، ال حيتاج فيه 
إجناحهم على املنابر، ألن النفاق واألخذ بالوجوه هناك أحسن  للخطبة على رءوس املأل ينجحون يف جمالس اخلاصة

 هو شيءوأما ما خياطب به اخلواص، ف. يفهمه مجاعة يكون حبسب األقرب إىل فهم أرذهلم ألن ما يرا أن. وأروج

وأما اللفظ . االستقصاء فإذ كان املراد باخلطاب العامي هو التكثري، ليس التحقيق، فالنفاق أنفع فيه من. آخر
فيها إال إىل القراءة؛ ومنها السجالت اليت خيلدها  املرئي، أي املكتوب الذي ليس مبسموع، فمنه الرسائل وال حيتاج

 القراءة؛ ومنها السجالت اليت خيلدها القضاة واخلطباء، وال يطلب فيها غايةإال إىل  القضاة واخلطباء، وال حيتاج فيها

اشتمل على التحميد والعظة،  وإذا. التعظيم والتفخيم للكالم، فإنه مبغوض، بل أن يكون جزءاً من الكالم مهذباً
ألن السجل أشرف من . أن يكون أشد الكالم تقومياً وجيب. فينبغي أن تكون العبارة عنه على ما بينا فيما سلف
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 فينبغي أن تكون ألفاظه ألفاظاً مشهورة، غري غريبة، ليس من املشهورات. الغرض الرسالة وأبقى، وأشد احتياجاً إىل

الشهرة، واالختصار يفقدها  وال ينبغي أن تكون فيها إضمارات كثرية، فإا تردها إىل الغربة عن. السفسافية
لطيفة من التغيريات املعتادة، وقليل من الغريبة، وشيء من  لط ا أيضاً أشياءوال بد من أن خ. الغرض يف أمثاهلا

 .املقنعة املذكورة الوزن اخلطايب على اجلهات

  فصل

  الفصل الرابع

 يف أجزاء القول اخلطايب

  وترتيبها وخاصيتها يف كل باب من األبواب الثالثة وما يفعله ايب فيها

    : والترتيب، فنقولوجيب أن نعرف اآلن حال النظم

. فيه دعوى، وحجة: وباجلملة .الشيء الذي فيه الكالم، واحلجة اليت تبني ذلك الشيء: اخلطابة تتعلق بأمرين إن

واالقتصاص . كالرسم للغرض الذي ينحى حنوه من األمر والصدر هو. ولألقاويل اخلطابية صدر، واقتصاص، وخامتة
واخلامتة هو مجع ما ثب . والتصديق هو اإلحكام. ما يقتضيه كونه باإلمجالو كالرسم للتصديق، كأنه ذكر ما كان،

ألمر واقع،  واالقتصاص ال حيتاج إليه يف املشورة، ألن االقتصاص اقتصاص. على سبيل التوديع للقول دفعة واحدة
رة فليس فيها ما وأما املشو. املشاجرة فينسب إىل أنه حسن، أو قبيح، كما يف املنفرة؛ وإما عدل وجور، كما يف

وإذا تغريت عن هذه . ومواثبة، بل داللة على مصلحة قابلة حيكى فيشكى، أو حيمد ويذم، وليس فيها منازعة
الصدر حيسن جداً يف املشوريات، ليكون اإلنسان قد وعى الغرض فيه مجلة ما، مث ال  لكن. الصورة، عادت شكاية

قد قلت ما عندي : كقوله وكذلك اخلامتة.  من املشاجرين يف أمرهيستربئ حاله باملقايسة بني احلجج املوردة يزال
مث . باالقتصاص، وذلك إذا أريد أن يوجز الكالم وبعض الشكايات ال يطول. من املصلحة، واآلن فالرأي رأيكم

. وإمنا يتلقى اخلصوم بالتصديقات. يتلقى ا السامعون، دون اخلصم الصدر واالقتصاص واخلامتة هي أقاويل

نسبة  ونسبة الصدر إىل الكالم كله. وتطول للتذكري والتفهيم، ال ألن التكرير جزء من اخلطبة لتصديقات تكرروا
أراد من املتعلمني للكتابة أن جييد  وكذلك من. التنحنح إىل األذان، والترمن الزمري قبل افتتاح الزمر إىل الزمر

باحلرى : وحيسن الصدر يف املدح والذم، مثل قول القائل. روفاحل صورة ما يكتبه، فإنه يرسم بالنقط أوالً؛ مث يوسع
 وكذلك يف املشورة أن. فضيلة اليونانيني، مث يفيض بعد ذلك يف عد فضائلهم وتصحيحها أن يتعجب الناس من

ويف . ويشري بإكرامه بالواجب أن يكرم أهل الفضائل، مث يتخلص منه إىل اإلنسان الذي يريد أن يذكره: يقول
. وبعد فقد طال ما قيل مسن كلبك يأكلك :اآلن قد بلغ السيل الزىب؛ وكما يقول: ة أيضاً، كما يقولالشكاي

اللهم إال أن يكون . يقدمه اخلطباء فقط، بل والشعراء ايدون وليس الصدر مما. وتصدير اخلصومة أوىل بالطول
احليل  وأما. ن التصدير للعظائم من األموركل باب منها، فيكون ترك التصدير فيه أوىل، أل األمر قليل اخلطر يف
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بأن يثين على نفسه؛ ومنها ما يراد  فمن ذلك ما يتعلق باملتكلم. اخلارجة عن األمر، فوجه فائدا هو على ما علمت
. على الوجه املراد، وذلك مثل ما يراد به إظهار نقيصة اخلصم به االستدراج؛ ومنها ما يراد به ختييل األمر نفسه

 وأما جميب الشاكي، فإمنا جيب. فيحسن أن يستعملها بدياً، فيقرر فضيلته وخسيسة خصمه فأما الشاكي. والضد

 - والذي يهجو . يأيت باحليل عليه أن ينحو حنو صريح اجلواب عن الشكاية يف أول األمر، فإنه متوقع، مث بعد ذلك

إن الترتيب باجلميل أمجل، واملغافصة بالقبيح أوقع؛ القبح، ف  فينبغي أن يقدم التصديق بسرعة لتعظيم-ويقابل املادح 
وتبعيد  وأما استدراج السامع فهو بتقريب وبسط تارة،. الشاكي فال بد من أن يصدر أو يطول وأما. مث يأيت باحليلة
. وحتبب تارة، وبضد ذلك أخرى وكذلك باستئناس. وليكن التقرب متوسطاً، لئال حيسن اإلنسان. وإحياش أخرى

فإن . فيجب أن يوهم كل ذلك. القرابة واملرتلة وحسن املنظر ب إمنا خييله الظاهر حبيث يصور اخلري، وتوجيهوالتحب
 والسامع األمحق أطوع لالستدراج منه. يكن من شأنه، فاألحرى أن يقتصر على التصديق كان التحبب ال ينفعه، ومل

أن االفتتاح باملخسسات  واعلم. ، واملزين، واملعظمفكذلك جيب أن يتلطف ملثله بالتصدير اخلالب للقلب. للتصديق
إنك ستخلص عن : القائل، كتصدير بعض الشاكني جداً، والغامات املتوحشات يف الشكايات قبيح، مسقط لرونق

يكاد أن تلحقين نكبة بالقتل، فحينئذ تفقدون مثلي؛ وهذه املصببة ليست  قد: أو يقول يف املشورة. قريب من مبويت
. ينشطون لتطويله والتصدير من األشياء اليت إمنا يراد ا السامع، لذلك ما صار أكثر الناس. ولكم بليل وحدي، 

يف التصدير وإطالته من اجلنب، والضعف عن  وإن زيدوا، فإن النفوس من السامعني تشتاق إىل الصريح، لكن اإلمعان
ومدح . يجا وبون مبا يطيف به، دون ما يسئلالذين يسئلون شيئاً، ف مثل العبيد. البوح، والعجز عن التصريح

التصدير، ألن أكثر  وأما اخلطبة، إذا أعدت حنو الشكاية، فليس حيتاج فيها إىل كثري من. لالستدراج السامعني نافع
    اللهم إال أن ال. هذا يكون يف األمر املشهور

عرف قدر األمر،  ون السامع أو اخلصم.السامع أو اخلصم عرف قدر األمر، فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير يكون
 .فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير

وإنكار كون ما يشكى أصالً، فهو . كان، ومل يضر: مل يكن؛ وتارة أن يقول: يقول وأما مقاومة الشكاية فتارة أن
ضرر على وإنكار ال .وال كل هذا: ألنه إما أن ينكره أصالً، أو ينكر كون مجيع ما قال، فيقول: وجهني على

مل يكن قبيحاً، بل كان : من إنكاره أن يقول وأيضاً. مل يكن الضرر عظيماً: إما أن ينكره أصالً، أو يقول: وجهني
إن هذا كثري : ووجه آخر أن يقول. ووجه آخر أن يدعى اخلطأ والزلة. قبح مل يكن هلا كبري مقدار: واجباً؛ أو يقول

نييت مجيلة  كانت: وموضع آخر أن يقول. ناً، ومل يكن من ذلك شيءباجلزاف، فقد شكاين، أو شكا فال الشكاية
فريى وجه التخلص أن يدعى نية  كالذي حينث يف ميينه. فيما فعلته؛ وإن كنت آذيتك، فقد كانت فيه مصلحة لك

السيئة املشكوة حبسنات مشكورة، فإن هذا يوهن أثر  وحنو آخر أن يقابل. مضمرة ختالف الظاهر من احللف
 إن: ويقال. والدهاة إذا أرادوا أن يضروا، غمروا املضرور أوالً باملنافع ليؤمنوا :وقد يقابل هذا، فيقال. ايةالشك

إن : مث يقال. التزوير والسعاية وهذه املقابلة هجاء ما للشاكني، ونسبة إياهم إىل. أسأت فعالً، فقد أسأت شكايته
الناس كثرياً؛ وإن املعتذر أكرم من الشاكي، فإن املعتذر ينحو حنو  الساعي ميدح عند املسعى إليه يسرياً، ويهجى عند

 .اجلور العدل؛ والشاكي ينحو حنو املذمة، وحياول أن يثبت األمر اخلسيس الذي هو الفضيلة، ويثبت
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ورمبا . والترتيب، بل بإشارة جزئية واالقتصاص هو اجياز ملا يراد أن يظهر ويوضح بعد، ولكن ال على ذلك النسق
وملا كان االقتصاص كالرسم للتصديق، . خملوطاً بالصناعي ان االقتصاص خملوطاً بشيء غري صناعي، ورمبا كانك

الذهن أوالً إىل أن يتمم ويرى، فيجب أن ال يراعى فيه حقوق الترتيب، فيخرج به  وكان شيئاً حيتاج أن يثبت يف
إمنا احلاجة . ظاهرة اص جممل، ألن اجلملة من أمرهوكثري من األشياء ظاهرة، وال حتتاج إىل اقتص. الغرض فيه عن

كان خيطب يف مدح إنسان، وذلك اإلنسان معروف  إذا: مثالً. فذلك هو املطلوب. فيه إىل اتباع التصديق بالتفصيل
بالتفصيل، فإذا وقع االقتصاص قبل التفصيل، مل يفد معرفة شيء ليس عند الناس  مبدح الناس إياه، وجمهول املمادح

. عنه، ويشتغل بالبيان فإذا مل حيتج إىل ذلك، فاألوىل أن يعرض. مما جيب أن يفاد بالقول حىت يعتقد ويرى معرفةبه 

 .غريباً، فيحتاج أن يفعل ذلك اللهم إال أن يكون احلاكم. فمثل هذا ال حيتاج إىل اقتصاص

 اخلاصة باملمدوح، فبها تعظم من األفعال واألوصاف وجيب أن يأيت اخلطيب يف املديح بالتصديقات املأخوذة
وباحلرى أن كان ت وهو ولد : واخلارجية فيؤتى ا لتأكيد التصديق، كما يقال وأما األمور االتفاقية. الفضيلة

- الفاضلني  .فاضالً 

هو فاضل ألنه يفعل كذا وكذا، كان : قلت واملشورة تشارك املدح، وبأدىن تغيري لفظي يصري املدح مشورة، كما إذا
وأما املمادح البختية فقد تقلب إىل املشورة من وجه . كان مشورة أفعل كذا وكذا، تكن فاضالً،: فإن قل. مدحاً

احلقيقي أيضاً  تعتمد اجلد، بل الكد فينقلب هذا يف املشورة إىل مكان املذموم، وذلك ألن املدح ال: آخر، بأن يقال
إمنا جيب أن ميدح مثل : اليت ذكرناها مدحاً، فيقال قلب املشورةولذلك قد تن. إمنا هو باألمور املكتسبة، ال االتفاقية

واألوىل بالصدر واالقتصاص أن يكون . شك يف أن التقلب رمبا أخر إىل باب الضد وال. فالن املدرك جبده، ال بكده
غاء إىل لإلص وأن ال ختلط به التصديقات فيشوش النظام، وإذا خلط االقتصاص بذكر فضيلة القائل، مهد معتدالً،

 .احلاكم قوله التصديقي، وتكون تلك الفضيلة اليت يذكرها من النحو الذي يلتذ به
   

ومجيل به أن . أنكر الضرر ايب فال حيتاج يف املشاجرة إىل اقتصاص كثري، وخصوصاً إذا أنكر األمر أصالً، أو وأما
وجيب أن يكون االقتصاص وخصوصاً من . الصفح يورد حججاً يف تصحيح إنكاره بردها على الشاكي أو يف إلزامه

يدل على اخلري ويدعو إليه، فيقيد املتكلم مستاً وحمالً وهيئةحممودة، وذلك  املعتذر لطيفاً مقبوالً، فيه كالم خلقي
خلقي يتعلق جبميل أو  ولذلك ليس يف التعاليم قول. فإن الكالم اخللقي يتعلق باالختيار. ال خيتار إال اخلري يوهم أنه

تستعمل األقاويل اخللقية دالئل على خلق  وقد. اللهم إال عند بعض أصحاب سقراط. يح، أو نافع أو ضارقب
معاً، فيدل ذلك على أنه نزق، عجول، وأنه ال يتكلم عن روية، بل يعتمد  إنه يتكلم وميشي: مثالً إذا قيل. اخلصم
وعلة ومثال مما  ا مل يقع بذلك تصديق، دل عليه بعالمةوإذ. األحوال اخللقية تستند إىل هيئات االختيار ألن. اازفة

 .هذه حيلة؛ وهذا تباكي الطرارين :وأيضاً فقد جيب على ايب أن يرذل األخذ بالوجوه، بأن يقول. فعله

إال بالعرض، حني يعزم على ذكر أمر كان، واقتصاصه،  واالقتصاص ال يدخل يف املشورة، كما قلنا مراراً،
وكذلك إذا ابتدأ بضرب مثل أو . اخلري أو الشر، مث ينتقل عنه اىل املشورة حاله، وما يلزمه منواإلحتجاج على 

كان خصمه  انتقل إىل املشورة، فيحتاج أن يصحح ما يقتصه، إن كان مكذباً؛ وخصوصاً الشاكي، إذا مبدح، مث
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يه، وأنه كان السبب فيه خصمه، ف وأما إذا سلم، مث جحد أنه ضر مبا فعله، أو ادعى أنه عدل. ينكر أصل الفعل
وذلك حني يقر بالفعل : يف األخري من الوجهني وأنه ابتدأه به، فقد ضيق عاى نفسه االحتجاج؛ وخصوصاً

وأما إذا جحد األصل، فقد . املسيء هو الشاكي، فيحتاج أن يبني أموراً فإنه جيعل. وبالضرر، ويدعى االستحقاق
ينفع، أو ينفع  إما يف أن األمر ال يكون وال ينفع، أو يكون وال:  املشورة هيواملماراة يف. شاكيه ضيق األمر على

جيب أن يكون ال على هذا النحو بل على حنو  وال يكون بعدل، وأن املشار اليه ليس مما حيتاج إليه يف األمر، أو أنه
 .آخر

 أما الضمائر فهي يف اخلصومة أنفع؛ فإنو. املشورات مبقايسة ما يكون مبا قد كان واألمثلة أنفع يف. والدالئل نافعة

. الضمائر على ما قيل يف اجلدل فيجب أن يغري نظام. املثاالت قليلة النفع فيها، ألن املشكو كائن وداخل يف الوجوه

ولتتذكر من علم . الكالم قوياً ويزيده الترتيب إيضاحاً ويف بعض املواضع جيب أن تذكر على الترتيب إذا كان
 فإن. وإذا أردت أن حتدث انفعاالً، فال تأت بضمري البتة، فإما متمانعان. يف ذلك غي أن تعتمد عليهاجلدل ما ينب

واألمل، ومييل باالختيار إىل  فإن االنفعال يتقرر بالتخييل. االنفعال يشغل عن الضمري، والضمري يشغل عن االنفعال
 .حال؛ والضمري خيرب إخباراً من غري إختيار

بالشريعة يف  والتعلق.  من املشاجرة، ألن القول يف املعدوم أصعب من القول يف املوجودأصعب واملشورة
. كما جيسر على رد سائر املقدمات املشاجرات باب قوي، ألن االحتجاج به مؤكد، وال حيسر على خمالفته ورده،

.  فتصلح جداً يف املدحوأما احملمودات يف الظاهر. نفسه اللهم إال أن يقع من اخلصم تشكك يف أمر الشريعة

 .ملا فيه من إحداث األمل، وإحالل الصغار باملخاطب والتوبيخ أجنح من التثبيت،

وإذا قاومت يف املشورة . كما علمت، باملقاومة؛ وبعضه باملعارضة بقياس آخر وأما كالم اخلصم فبعضه ينتقض،
املشري، إذا أبطل  فإن. إثبات نقيض ما حاولهفمن احلسن أن تبتدئ بنقض ما قاله اخلصم، مث تقصد إىل  واخلصومة،

باملشورة، خاصة إذا كان ما يشري به منجحا،  مشورات غريه، أصغى جدا إىل مشورته إصغاء ليس كما لو ابتدأ
. إن املصر على الشكاية ال يلتفت إىل املعذرة: بأن يقول يف جوابه للشاكي وينتفع. سديدا، مؤيدا بالتصديق البالغ

عند  فصيح، متاحك يف كل شيء، أو تعظم كل شيء، أو تقتدر على الغلبة، وحتسن الكالم، فتصدق وإنك سليط،
أبلع، ال تعرف ما تقول؛ والعجب  أنت: أو يقول. أنت جلوج مغري باإلطالة: أو يقول. الناس، وال تصدق عند اهللا

 .من اشتغايل بك

  فصل

  الفصل اخلامس

 يف السؤال اخلطايب

   اجلواب ويف خامتة الكالم اخلطايبوأنه أين ينبغي ويف
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 .كيفية السؤال واجلواب، وكيفية اخلامتة فلنختم هذا الفن بذكر
   

فيها أيضا  ولكن للسؤال. وقد عرفناك هذا فيما سلف. ليس بناء اخلطابة على السؤال عن املقدمات أعلم أنه
وإن . شيء يف خاص ما يقوله م اخلصمالسؤال عن الشيء الذي إن أجيب فيه بنعم، لز: فمن ذلك. مواضع نافعة

أن يكون القائل واثقا : والثالث. أو بالعكس. مستنكرا أجيب بال، كان ذلك، أو ما يلزم عنه، عند السامعني قبيحا،
أليس دخل الدار بغري إذن، : الطرف نفس الضمري الذي ينتج املطلوب، كقوهلم أنه ال جييب إال بطرف، وأن ذلك

عليه، فينتج أنه  ع؟ حني يعلم املخاطب أن اآلخر يعترف به، ويسلمه، وكما جييب بنعم تؤخذدخوله املتا وفقد مع
وهذا نافع حيث ال ميكن املتكلم . املطلوب واألول يفارق هذا بأن ذلك اجلواب تلزمه شنعة، وهذا يلزمه. إذا لص

وأيضا إذا كان . ض، فيعجب من بلههإذا وثق بأنه جييب جوابا فيه تناق وأيضا. إثبات الشيء إال بتقرير اخلصم به
 فإذا سئل ومل يفصل، ألزم؛ وإن مال إىل التفصيل. ومن حق ايب أن يفصل تفصيال طويال السؤال ذا وجوه،

للتفصيالت، إمنا يقنعهم من  فإن اجلمهور ال يفطنون. والتطويل، أمل وأوهم أنه، أي ايب، قد تبلد وتشوش
ايب عند الدمهاء مبثل هذا فاختصر وأجاب بال تفصيل،  فإذا ابتلى". ال"أو " نعمب"اجلواب ما كان جزما، وفصال 

 واملسائل اخلطابية أيضا قد. يتعلق حبواشي الكالم واهلذيان، وقد ضاق عليه اال وإن أخذ يفصل، أوهم أنه. قطع

وجيب أن ال . اإللزام لص عنوالتوقف يوهم االحتيال للتخ. واحلق يوجب أن يتوقف يف أمر املهمل. تكون مهمالت
وأما اجلواب فيجب أن يتحرى فيه مقابلة . طوبيقا يكون السؤال املقصود قريبا من االبتداء، وعلى ما قيل يف

 وجيب أن ال يسئل عن النتيجة، وال عما بعد النتيجة، للعلة املذكورة يف. طوبيقا أغراض السائل، وسائر ما قيل يف

 .طوبيقا

املزاح، وإن الذي يليق بالكرمي منه  وقد قيل يف موضع آخر يف.  يف أوقات الضرورة، وباملزاحوقد يستعان باهلزل،
وجيب أن يكون . منه بالتعريض، وهو تكمني املعىن، دون التصريح وإن الذي يليق بالكرمي. غري الذي يليق باخلسيس

 .نفسه، وختسيس خصمه، واستدراج السامع مشريا به إىل تفضيل

واألمليات، واخللقيات، وأجزاء اخلطبة، واملقاومات فقد علمتها مما   واألنواع، والتعظيم والتصغري،وأما املواضع
مثل الصدر،  والذي يليق بآخر اخلطبة، وهو اخلامتة، وأن يكون مفصال غري خملوط مبا قبله،. الكتاب سلف يف هذا

أقول قويل : كما يقال عندنا. إليكم واحلكم. هذا هو الذي قلته، ومسعتموه: وخصوصاً يف املشوريات، وهو أن يقول
 .رحيم إنه غفور. هذا، وأستغقر اهللا العظيم يل ولكم

 الشعر

  "الشفا"الفن التاسع من اجلملة األوىل يف املنطق من كتاب 

  مثانية فصول
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  الفصل األول

 يف الشعر مطلقا

  وأصناف الصنعات الشعرية وأصناف األشعار اليونانية

 ومعىن كوا. مقفاة:  وعند العرب-هو كالم خميل مؤلف من اقوال موزونة متساوية   ان الشعرنقول حنن اوال

اقوال ايقاعية فان عدد زمانه  موزونه ان هلا عدد ايقاعي؛ ومعىن كوا متساوية هو ان يكون هلا قول منها مؤلفا من
 .تم ا كل قول منها واحدةاحلروف اليت خي مساو لعدد زمان اآلخر ومعىن كوا مقفاة هو أن تكون

   
والكلية فصاحب علم  اما بالتحقيق: فان الوزن ينظر فيه : ملنطق يف شيء من ذلك اال يف كونه كالما خميال  وال نظر
العروض والتقفية ينضم فيها صاحب علم  واما بالتجربة وحبسب املكستعمل عند امة امة فصاحب. املوسيقى

هو خميل، واملخيل الكالم الذي تذعن له النفس فتنبسط عن امور  يف الشعر من حيثوامنا ينظر املنطقي . القوايف
 روية وفكر واختيار، وباجلملة تنفعل له انفعاال نفسيا غري فكري سواء كان القول وتنقبض عن امور من غري

بقول من األقوال يصدق  فانه قد. به أو غري مصدق به؛ فان كونه مصدقا به غري كونه خميال او غري خميل" مصدقا
ورمبا كان . يؤثر االنفعال وال حيدث تصديقا وال ينفعل عنه، فان قيل مرة اخرى، وعلى هيئة اخرى، فكثريا ما

الشيء بغري حترك النفس، وهو كاذب، فال عجب أن تكون صفة الشيء على  واذا كانت حماكاة. املتيقن كذبه خميال
 وكثر منهم اذا. اوجب، لكن الناس اطوع للتخيل منهم للتصديقالنفس وهو صادق ؛ بل ذلك  ما هو عليه حترك

املشهور  وللمحاكاة شيء من النعجيب ليس للصدق، الن الصدق. مسع التصديقات استنكرها وهرب منها
اذا حرف عن العادة واحلق به  كاملفروغ منه وال طراء له ؛ والصدق اهول غري ملتفت اليه ؛ والقول الصادق

. ورمبا شغل التخيل عن االلتفات إىل التصديق والشعور به .ه النفس، فرمبا افاد التصديق والنخيلشيء تستأنس ب

 اذعان، لكن التخيل اذعان للتعجب وااللتذاذ بنفس القول؛ والتصديق إذعان لقبول أن والتخيل اذعان، والتصديق

القول فيه عليه أن يلتفت فيه  فعله القول مبافالتخيل يفعله القول مبا هو عليه، والتصديق ي. الشيء على ما قيل فيه
 .إىل جانب حال املقول فيه

  واالغراض0وحده، وقد يقال لالغراض املدنية؛ وعلى ذلك كانت االشعار اليونانية والشعر قد يقال للتعجب

.  والشعر يف ذلكوتشترك اخلطابة 0أعين املشورية، واملشاجرية، وملنافري: املدنية هي يف أحد أجناس األمور الثالثة 

 .للتخيل لكن اخلطابة تستعمل للتصديق، والشعر يستعمل

التخييالت واحملاكيات فال حتصر وال  والتصديقات املنظونة حمصورة متناهية ميكن ان توضع انواعا ومواضع، واما
املخترع كل ذلك املستحسن يف الشعر، بل املستحسن فيه  وكيف، واحملصور هو املشهور او القريب، غري. حتد

 .املبتدع

باملسموع  القول خميال منها امور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه، وهو الوزن، ومنها امور تتعلق واالمور اليت جتعل
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وكل واحد من املعجب . املسموع واملفهوم من القول، ومنها امور تتعلق باملفهوم من القول، ومنها امور تتردد بني
ان يكون من غري حيلة، بل نفس اللفظ فصيحا من غري صنعة فيه،  النه اما: جهني باملسموع او املفهوم هو على و

املتعجب  اال غرابة احملاكات والتخيل الذي فيه، واما ان يكون" غري " غريبا من غري صنعة فيه  او يكون نفس املعىن
لة التركيبة يف اللفظ مثل واحلي .منه صادرا عن حيلة يف اللفظ او املعىن اما حبسب البساطة او حبسب التركيب

 ." اخلطابة" قيلت يف  التسجيع، ومشاكلة الوزن، والترصيع، والقلب، واشياء

وكذلك . املشاكلة اما تامة، اما ناقصة. مبشاكله او مبخالفة والنسبة اما. وكل حيلة فامنا حتدث بنسبة ما بني االجزاء
 : والذي حبسب اللفظ. كون حبسب اللفظ، او حبسب املعىنومجيع ذلك اما ان ي. واما ناقصة اما تامة،: املخالفة 

مقاطع القول ؛ واما يف  فاما يف االلفاظ الناقصة الدالالت، او العدمية الدالالت كاالدوات، و احلروف اليت هي
اما ان حبسب املعىن فاما ان يكون حبسب بسائط املعاين، و والذي. االلفاظ الدالة البسيطة ؛ واما يف االلفاظ املركبة

 ان الصيغات اليت حبسب القسم االول نسبة اواخر: ولنبدأ من القسم االول فنقول  .يكون حبسب مركبات املعاين

 .الظُّيب فال حسمت من بعِد فقدانه: فالنظم املسمى املرصع كقوله . املقاطع واوئلها

من باب املتخالفات، " اىل"و " من"شاكلها كوت وال كَلمت من بعِد ِهجرانه السمر ومنها تداخلُ االدوات وختالفها
 .املتشاكالت من باب" عن"و " من"و 
   

الصيغات اليت " و الصناعة اليت حبسب القسم الثاين فالذي باملشكلة تكرار يف االجواء وتداخل االدوات" وأما
قة اجلوهر خمالفة التصريف الفاظ متفقة او متف حبسب القسم الثاين فالذي باملشكلة التامة فهو ان تتكرر يف البيت

العني والعني، : ومثال االول . متقاربة اجلوهر، او متقاربة اجلوهر والتصريف واليت بالشماكلة الناقصة فان تكون
والعليم، والصابح والسابح، او  الشمل والشمال ؛ مثال الثالث والرابع الفاره، واهلاِرث، او العظيم: الثاين  ومثال

 .السهاِد والسها

" لفظان"حبسب ما هو لفظ وقد يكون ذلك يف اللفظ حبسب املعىن، وهو ان يكون  هذا هو التشاكل الذي يف اللفظ

تلك اجلهة  او جمانسة، واستعمل على غري"  ب 187" مترادفني او احدمها مقوال على مناسب االجزاء  اشتهرا
 .العلوي ثركالكواكب والنجم فرياد به البيت، او السهم والقوس ويراد به اال

لفظيته، فاذن ان خالف معناه ان،  واما الذي حبسب املخالفة فاذا ليس لفظ من االلفاظ مبخالف اللفظ من جهة
اليت على هذا السبيل يف الفاظ او لفظني يقع احدمها على  خيالف وهو املعىن الذي يكون اشتهر له، فتكون الصيغة

يه، او ما يشاكل ضده وما يناسبه ويتصل به وقد استعمل على يضن انه ضده ويناف شيء واالخر على ضده او ما
 .اجلهة كالسواد اليت هي القرى، والبياض او الرمحة وجهنم وما جرى جمراه غري تلك

ذوات التصريف يف  الصنعات اليت حبسب القسم الثالث فالذي منه باملشاكلة فأَنْ يكون لفظ مركب من اجزاء واما
يكون الترتيب من الفاظ هلا احدى الصنعات  لة ذوات ترتب يف التركيب ويقارنه مثله، اواالنفراد، وجيتمع منها مح

املخالفة فالذي يكون فيه خمالفة ترتيب االجزاء بني مجليت قولني  والذي حبسب. اليت يف البسيطة ويقارنه مثله
 .مشتركة فيهما، او اجزا ء غري مشتركة فيهما اما اجزاء: مركبني 
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اما الذي حبسب املشاكلة التامة فانه يتكرر يف البيت معىن واحد  : اليت حبسب القسم الرابعواما الصيغات 
 واما الذي حبسب املشاكلة الناقصة فان تكون هناك معان مفردة متضادة او مناسبة، كمعىن باستعماالت خمتلفة،

جبهة االستعمال، وقد يكوم   يكونوقد يكون التناسب بتشابه يف النسبة، وقد. القوس والسهم، ومعىن االب واالبن
امللك، والعقل ؛ : مثال االول . باشتراك يف االسم باشتراك يف احلمل وقد يكون باشتراك يف احلكم، وقد يكون

 .الشمس واملطر: الطول والعرض ؛ ومثال الرابع : ومثال الثالث  القوس والسهم،: ومثال الثاين 

. الوضع ح وذا صرح فرمبا كان حبسب االمر يف نفسه، ورمبا كان حبسباملشاكلة، ورمبا مل يصر ورمبا صرح بسبب

ونظري ضده او مناسب ضده، وبني  وهي بني شيء. واملخالفة اما تامة يف االضداد وما جرى جمراها، واما ناقصة
 .يذكر، ورمبا كانت يف نفس االمر ورمبا كانت املخالفة بسبب. نظريي ضدين او مناسبيهما

فان يكون معىن مركب من معان وآخر غريه يتشاكل تركيبها او  حبسب القسم اخلامس فاما يف املشاكلةواما الذي 
 الذي باملخالفة فأن يتخالفا يف التركيب او الترتيب بعد الشركة يف األجزاء، او بال واما. يشتركان يف االجزاء

انت : والتفريق كقوهلم  واجلمع. ما كذا كذااما كذا كذا وا: شركة يف االجزاء، او يدخل يف هذه القسمة كقوهلم 
كقوهلم يرجى وختشى، يرجى احليا : لتفصيل البيان  ومجع اجلملة. وفالن وحنن، لكن انت للعمادة، وذلك للزعامة

الصواعق منه، وخنُشى. 
   

. فيها الشعر لونواليونانيون كانت هلم اغراض حمدودة يقو. عدة الصناعات الشعرية على سبيل االختصار فهذه هي

فمن ذلك نوع من الشعر  .وكانو ا خيصون كل غرض بوزن على حده، وكانوا يسمون كل وزن باسم على حده
مث يضاف مجيه ذلك اىل . واملناقب االنسانية ، له وزن طريف لذيذ يتضمن ذكر اخلري واالخيار"طراغوذيا"يسمى 

 ورمبا زادو فيه نغمات عند موت امللوك للناحية. يهم ذا الوزنيغنى بني ايد وكانت امللوك فيهم. رئيس يراد مدحه

انسان واحد او امة معينة،  ، وهو مثل طراغوديا، ما خال انه ال خيص به مدحة"ديثر ميب"ومنه نوع يسمى . واملرثية
وكانوا . نوع تذكر فيه الشرور والرذائل واالهاجي وهو" قوموذيا " ومنه نوع يسمى . بل االخيار على االطالق

وهو " ايامبو " احليوانات ومنه نوع يسمى . القبائح اليت يشترك فيها الناس وسائر رمبا زادوا فيه نغمات ليذكروا
واحلث عليها، ويف  تذكر فيه املشهورات واالمثال املتعارفة يف كل فن ؛ وكان مشتركا للجدال وذكر احلروب نوع

اال انه كان يراد به انسان خمصوص " ايامبو " ، وهو نوع مثل"طدراما" ومنه نوع يسمى . معاين الغضب والضجر
، وهو نوع كان يستعمله اصحاب النواميس يف ويل املعاد على " ديقرا" ومنه نوع يسمى . او ناس معلومون
وع ن ومنه. وهو نوع مفرح يتضمن االقاويل املطربة جلودا او لغرابتها" انثي " نوع يسمى  ومنه. النفوس الشريرة

" ومنه نوع يسمى . امللوك ريطوريقي، وهو نوع كان يستعمل يف السياسة والنواميس واخبار" افيقي " يسمى 

والتلحني املقرون به، وزعم انه حيدث يف احليوان  وهو نوع احدثه املوسيقاريون خاصة يف ايقاعه" صاطوري 
ه الشعر اجليد والرديء ويشبه كل ما وكان يذكر في" فيوموتا" يسمى  ومنه نوع. حركات خارجة عن العادة

نوع  ومنه. واحدثه انبدقليس، وحكم فيه على العامل الطبيعي وغريه" ايفحا باساردس" يسمى  جيانسه، ومنه نوع
 .، وهو نوع تلقن به صناعة املوسيقى ال نفع له يف غريه"اوتوستقي"يسمى 



 888                    ابن سينا- املنطق

  الفصل الثاين

 يف أصناف اإلغرا الكلية

  ليت للشعراءواحملاكات الكلية ا

امكنا فهمه من التعليم االول، اذ اكثر ما فيه اقتصاص اشعار ورسوم كانت  واالن فانا قد نعرب عن هذا القدر الذي
انواع معدودة   وكانت هلم، وكما اخربنا0ومتعارفة بينهم يغنيهم تعارفهم اياها عن شرحها وبسطها خاصة م

م كما للعرب من عادة  وكانت هلم عادات يف نوع خاصةللشعر يف اغراض حمدودة وخيص كل غرض وزن ؛ 
 .معلوما مفروضا  فيجب ان ميوت هذا0ذكر الديار والغزل وذكر الفيايف وغري ذلك

اجادة قرض االمثال واخلرافات الشعرية، وهي  اما الكالم يف الشعر، وخاصة كل واحد منها، ووجهه: فنقول االن 
بكميته وكيفيته فنقول فيه ان كل مثل وخرافة فاما ان يكون على سبيل  ل نوعاالقاويل املخيلة، وابانة اجزاء ك

االستعارة او  واما على سبيل اخذ الشيء نفسه، ال على ما هو عليه، بل على سبيل التبديل، وهو تشبيه بآخر ؛
ل الشيء وليس هو هو، واحملاكاة هي ايراد مث فان احملاكاة كشيء طبيعي لالنسان،. ااز؛ واما على التركيب منهما

ولذلك يتشبه بعض الناس يف احواله ببعض وحياكى . الظاهر كالطبيعي وذلك كما حياكي احليوان الطبيعي بصورة يف
  فمن ذلك ما يصدر عن صناعة، ومن ذلك ما يتبع العادة، وايضا من ذلك ما يكون0غريهم بعضهم بعضا وحياكون

الذي يتنغم به، فان للحن  باللحن: مجلة ما خييل وحياكى باشياء ثالثة والشعر من . بفعل، ومن ذلك ما يكون بقول
وبذلك التاثري تصري . حبسب جزالته او لينه او توسطه ولكل غرض حلن يليق به. يؤثر يف النفس تأثريا ال يرتاب به
لوزن، فان من غضب او غري ذلك ؛ وبالكالم نفسه اذا كان خميال حماكيا، وبا النفس حماكية يف نفسها حلزن او

هذه االشياء قد  ورمبا انفرد الوزن والكالم املخيل فان. ورمبا اجتمعت هذه كلها. يطيش، ومنها ما يوقر االوزان ما
قد يوجد يف املعازف واملزاهر ؛ واللحن  يفترق بعضها من بعض، وذلك ان اللحن املركب من نغم متفقة ومن ايقاع

وااليقاع الذي . املزامري املرسلة اليت ال توقع عليها االصابع اذا سويت مناسبة املنفرد الذي ال ايقاع فيه قد يوجد يف
 .يؤثر يف النفس مبقارنة اللحن اياه حىت" حلن فيه قد يوجد يف الرقص ؛ ولذلك فان الرقص يتشكل جيدا ال
   

الشعر بان جيتمع فيع  جيودوامنا . اقاويل منثورة خميلة وقد تكون اوزان غري خميلة الا ساذجة بال قول قد تكون
من الفالسفة، ومنهم سقراط، قد وزنت اما بوزن حيا  القول املخيل والوزن ؛ فان االقاويل املوزونة اليت عملها عدة

وكذلك اليت ليست . واما بوزن مؤلف من ستة عشر ِرجال، وغري ذلك الثالث املؤلف من اربعة عشر رجال،
 وجعله يف الطبيعات،"  أ 188"وكذلك الكالم الذي وزنه انبدقليس .  االشعاراقواال تشبه باحلقيقة اشعارا، ولكن

واما ما وقع عليه . الوزن وال مشاركة بني انبدقلس وبني اومريوس اال يف. فان ذلك ليس فيه من الشعر اال الوزن
ك ليس كالم فلذل. أومريوس فاقوال شعرية الوزن من كالم انبدقلس فاقوال طبيعية وما يقع عليه من كالم

من وزن واحد بل كل جزء منه ذو وزن اخر، فليس ذلك  ولذلك ايضا من نظم كالما ليس. انبدقلسي شعرا
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وعلى هذا كان شعرهم يسمى ديثورميب واظنه ضربا من . بلحن ذي ايقاع ومن الناس من يقول ويغىن به. شعرا
وعشرين  وكان يؤلف من اربعة. يار على االطالقال االنسان بعينه او وظائفه بعينها، بل االخ الشعر كان ميدح به
الشريرة، واظنه الذي  وكذلك كان شعرهم الذي يستعمله اصحاب السنن على النفوس. ِرجال، وهي املقاطع

به انسان حي او ميت وكانوا يغنون به  وهو املديح الذي يقصد" طراغوذيا"وكذلك كان يعمل . يسمى ديقراقي
فان كان ميتا زادوا يف : الفضائل واحملاسن ؛ مث ينسبوا اىل واحد ن فيه فيذكرنون فيهغناءا فحال، وكانوا يبتدئو

هجاءاً  واما قوموذيا وهو ضرب من الشعر يهجى به. حلنه نغمات تدل على اا مرثية ونياحة طول البيت او يف
مع اسباب احملاكاة كلها فيه جي وهو خيالف طراغوذيا بسبب انه حيسن ان.  ويقصد به انسان-خملوطاً بطرت وسخرية 

 .الن الطرت ال يالئم اللحن ال حيسن فيه التلحني،" قوموذيا " من اللحن والنظم، 

والشعر . فان الشيء امنا حياكى ليحسن، او يقبح. ا التقبيح وكل حماكاة فاما ان يقصد ا التحسني، واما ان يقصد
 اة االفعال واالحوال ال غري، واما الدواب فلم يكونوا يشتغلونفيه يف اكثر االمر حماك اليوناين امنا كان يقصد

النفس امرا من االمور  احدمها ليؤثر يف: فان العرب كانت تقول الشعر لوجهني . مبحاكاا اصال كاشتغال العرب
 .شيء ليعجب حبسب التشبيه بعينه حنو فعل وانفعال ؛ والثاين للتعجب فقط، فكان يشبه كل

وتارة كانوا يفعلون ذلك . فعل، او يردعوا بالقول عن فعل ن فكانوا يقصدون ان حيثوا بالقول علىواما اليونانيو
فلذلك كانت احملاكاة الشعرية عندهم مقصورة على االفاعيل . سبيل الشعر على سبيل اخلطابة، وتارة على

 .الذوات من حيث هلا تلك االفاعيل واالحوال يف كل فعل واالحوال، وعلى

لتحسني  وملا اعتادو حماكاة االفعال انتقل بعضهم اىل حماكاا للتشبيه الصرف، ال. مجيل  اما قبيح، واماوكل فعل
وكانوا يفعلون فعل . املدح او الذم وتقبيح، فكل تشبيه وحماكاة كان معدا عندهم حنو التقبيح او التحسني، وباجلملة

يطان بصورة قبيحة، وكذلك من حاول من املصورين ان والش املصورين فان املصورين يصورون امللك بصورة حسنة
اصحاب ماين حال الغضب والرمحة فام يصورون الغضب بصورة قبيحة،  يصور االحوال ايضا، كما يصور

 .بصورة حسنة ويصورون الرمحة

 .بقة فقطخنيل منه قبيحا وحسنا بل املطا وقد كان من الشعراء اليونانيو ن من يقصد التشبية للفعل وان مل يكن

التقبيح، والتحسني ؛ واملطابقة ؛ وان ذلك ليس يف االحلان الساذجة،  : فظاهر ان فصول التشبيه هذه الثالثة
وان ميال  واملطابقة فصل ثابت ميكن ان ميال ا اىل قبح،. وال يف االيقاع الساذج بل يف الكالم واالوزان الساذجة

فان هذه مطابقة ميكن ان ميال ا  شوق النفس الغضبية بوثب االسد، مثل من شبة - اىل حسن وكاا حماكاة معدة 
فاالول يكون مهيئا حنو الذم، والثاين يكون مهيئا حنو . االسد املقدام اىل اجلانبني فيقال توثب االسد الظامل او توثب

اذا تركت على حاهلا  افام.  وهذا منط اومريوس-واملطابقة تستحيل اىل حتسني او تقبيح يتضمن شيئا زائدا  .املدح
 .ومثاهلا كانت مطابقة فقط

 فكان بعض الشعراء اليونانيون يشبهون 0على الوجوه الثالثة املذكورة سالفا فكل هذه احملاكيات الثالث امنا هي
مث . الفضائل والقبائح وبعضهم كاومريوس حياكي الفضائل يف اكثر االمر فقط، وبعضهم حياكي كليهما، اعين فقط،

 .دات كانت لبالد يف ذلكذكر عا
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تشبيه، : فثالثة  اما احملاكيات. فصول احملاكاة من جهة ما هي حماكاة، ومن جهة ما يقصد باحملاكاة فهذه هي

 .ومطابقة حتسني وتقبيح: واما االغراض فثالثة . واستعارة، وتركيب

  الفصل الثالث

 يف األخبار عن كيفية ابتداء نشأ الشعر

  وأصناف الشعر

باحملاكاة واستعماهلا منذ الصبا؛ وا يفارقون  احدمها االلتذاذ: السبب املولد للشعر يف قوة الناس شيئان ان 
 فان بعضها ال حماكاة فيه اصالً،: االنسان اقوى على احملاكاة من سائر احليوان  احليوانات العجم، ومن جهة ان

 .كالقرد  بالشمائلاما بالنغم كالببغاء واما: وبعضها فيه حماكاة يسرية 

املعاين فتقوم مقام التعليم وتقع موقع سائر االمور  ولللمحاكاة اليت يف الناس فائدة، وذلك يف االشارة اليت حياكي ا
 االشارة اذا اقترنت بالعبارة اوقعت املعىن يف النفس ايقاعا جليا، وذلك الن النفس وحىت ان. املتقدمة على التعليم

 .كاة، فيكون ذلك سببا الن يقع عندها المر فضل موقعتنبسط وتلتذ باحملا

 ولو شاهدوها 0منها على فرحهم باحملاكاة ام يسرون بتأمل الصور املنقوشة للحيوانات الكريهة واملتقزز والدليل
، املنقوش، بل كوا حماكاة لغريها اذا كانت اتقنت فيكون املفرح ليس نفس تلك الصورة وال.انفسها لتنكبوا عنها

التعليم تصوير  لذيذً،ا ال اىل الفالسفة فقط بل اىل اجلمهور ملا يف التعلم من احملاكاة، الن وهلذا السبب ما كان التعلم
بعد ان يكونوا قد احسنو احلاق اليت هذه  وهلذا ما يكثر سرور الناس بالصور املنقوشة. ما لالمر يف رقعة النفس

بل امنا يلتذون حينئذ قريباً مما يلتذ من نفس كيفية النقش يف كيفيته  م،امثاهلا فان مل حيسنوها قبل، مل تتم لذ
 .جيرى جمراه ووضعه، و ما

االوزان مناسبة لالحلان، فمالت اليها االنفس  مث قد وجدت. والسبب الثاين حب الناس للتأليف املتفق واالحلان طبعاً
 .واوجدا

اللذين  واكثر تولدها على املطبوعني.  يسريا يسريا تابعة للطباعالشعرية وجعلت تنموا فمن هاتني العلتني تولدت
يف خاصته وحبسب خلقه  يرجتلو ن الشعر طبعاً، وانبعث الشعرية منهم حبسب غريزة كل واحد منهم وقرحيته

اىل ومبا يشاكلها،ومن كان منهم اخس نفسا مال  فمن كان منهم اعف، مال اىل احملاكاة باالفعال اجلميلة.وعادته
اذا هجوا االشرار بانفرادهم يصريون اىل ذكر احملاسن واملمادح ليصريوا  اهلجاء، وذلك حني هجو االشرار كانوا

كما ان : تأثريه لو قال  فان من قال ان الفجور رذالة ووقف عليه مل يكن تاثري ذلك يف النفس. بازائها اقبح الرذائل
 .العفة جاللة وحسن حال

ذكر الفضائل يف الشعر الحد قبل اومريوس وقبل ان بسطَ هو الكالم يف ذكر  ا ان نسلماال انه ليس لن: قال 
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اشعار  ومثال. ولكن اومريوس هو االول واملبدأ: ينكر ان يكون اخرون قرضوا الشعر بالفضائل وال. الفضائل
 ."حال ان هلذاك شبقاً وفسقاً وانتشار: "املتقدين من اهلجاء قول بعضهم ما ترمجته 

   
واملطانزات واالضجارت  وهو وزن خيص باادالت" يامبو"جمرى ذلك مما يقال يف االشعار املعروفة ب  وما جيرى

مث ان ". وفاروديا"ا "ديالذ"وكان يستعمله شعراء  من غري أن يقصد به انسان بعينه وهو وزن ذو اثين عشر رجال؛
 بسط الكالم يف الفضائل، فقد ج ايضاً سبل قولطراغوذيا قوال يعتد به، و   وان كان اول من قال- اومريوس

ونسبه هذا النوع اىل . باعيام دراماطريات، وهي يف معىن ايامبو، اال انه مقصود به انسان بعينه او عدة من الناس
كل واحدة منهما اعم من نظريه واقدم والثانيان اشد تفصيال  ، يعين ان"طراغوذيا"اىل " اوذوسيا"نسبة " قوموذيا"

 ويذكر بعد هذا مايدل عليه من كيفية االنتقال بسحب تأرخيام اليت كانت هلا. بعد ذلك وابطأ زماناً، وامنا تولدا

نشا من الديثرومبو  فان طراغوذيا. من نوع اىل نوع، اىل ان تفصل طراغوذيا وقوموذيا واستفاد الرونق التام
 اىل االن يف الرساتيق - قال-عنداالماثل، الباقية خيفة املنسيةواما قوموذيا فنشأ من االشعار اهلجائية الس: القدمية

مل تترك حىت اكملت بتغيريات وزيادات كانت تليق بطباعهم مث اضيف اليها  مث ملا نشأت الطراغوذيا. احلسيسة
من  واستعملها الشعراء الذين خيلطون الكالم باالخذ بالوجوه حىت صار الشيء الواحد يفهم االخذ بالوجوه

فخلط ذلك باحلان، فوقع  مث جاء لسخيلوس القدمي. احدمها من حيث اللفظ واالخر من حيث هيئة املنشد: جهنيو
ااهدة بالشعر، يعين ااوبة واملناقضة،كما قيل  وهو الذي رسم. للطرغوذيات احلانا بقيت عند املغنني والرقاصني

 وكان ذلك قليال يسريا. احملافل على سبيل اهلزل والتطانزاالحلان اليت يلعب ا يف  وسوفقليس وضع" اخلطابة"يف 

ساطوري يف غري اهلزل  مث انه نشأ ساطوري من بعد، وساطوري من بعد رباعيات اياموبو مث استعمل. فيما سلف
القصرية اليت يكون كل بيت منها من اربع قواعد،  واظن انا ان الرباعيات هي االوزان. ونقل اىل اجلد وذكر العفة
يصغى اىل الترمجة اليت دلت الربارعيات هي اليت تضاعف الوزن فيها  وليس جيب ان. وكل مصراع من قاعدتني

الرقص  فان ذلك النقل يدل على ان هذه الرباعية قدمية وبسبب. الترمجة الصحيحة ما خيالف ذلك اربع مرات بل
وامنا مسي هذا : االخف قال عمل للرقص هوواالقدم من االشعار هو االقصر واالنقص واملست. املسمى ساطوريقيا

ساطوريقيا وكأن الطباع تسوق اىل هذا النوع من القول  النوع ساطوري الن الطباع صادفته مالئما للرقص املسمى
حينما كانت االجزا تشغل بالوزن، وهذا هو ان يلحن فيكون يف كل جزء من  ذلك النوع من الوزن، وخصوصا

واملنازعات رمبا  والدليل على أن ذلك طبيعي ان الناس عند اادالت: قال . تلحييناملوزون وزن  اجزاء البيت
 .الوزن تنبعث اليه القرحية بتمامه ارجتلوا شيئا منها طبعا ارجتاال مصراع منه وهي ستة ارجل واما متام

و مالو عنها حمبة للتفخيم املنازعات عن الطريق املالئم للمفاوضة ا وامنا يقع املتنازعون يف ذلك اذا احنرفوا يف
يف االكثر بسبب  العدول من املبتذل اىل الكالم العايل الطبقة واليت تقع فيه اجزاء هي نكت نادرة هو والزينة، فان

بلغوا غايات التزيني يف واحد واحد من انواع  وال نشك يف ان الناس تعبوا تعبا شديدا حىت. التزيني ال بسبب التبيني
 .الكالم

 احملاكاة اليت هي شديدة الترذيل وليس بكل ما هو شر ولكن باجلنيس من الشر الذي يراد ا" دياالقومو"و
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واهلزل هو حكاية  .نوع من االستهزاء" قوموذيا"وكأن . يستفحش ويكون املقصود به االستهزاء واالستخفاف
انت تر ى ذلك يف هيئة وجه و. باحملكي صغار واستعداد مساجة من غري غضب يقترن به، ومن غري امل بدين حيل

ثالثة اوصاف فيها القبح، النه حيتاج اىل ان يغري عن اهليئة الطبيعية  املسخرة عندما يغري سحنته لتطرت به من امجتاع
ولذلك يف وجه  .النكد، النه يقصد قصد ااهرة مبا يغم من اعتقاد قلة مباالة به واظهار اضرارعلية اىل مساجة

ال كما يف الغضب، فان الغضب سجيته  والثالث اخللو عن الداللة على غم. ليها املستهزيءالنكد هيئة حيتاج ا
 .مركبة من سجية موقع متأذ ومغموم مجيا

 .املستهزيء فسجية املنبسط والفرح دون املنقبض املغتم أو املتأذي وام
   

فلما مل تكن من  واما قوموذيا. رحفاما مبدأ االمر يف حدوث طراغوذيا وآخره فامر مشهور ال حيوج اىل ش : قال
. وقع اجلهل بنسبة ونسى مبدؤه وكيفية تولده االمور اليت جيب ان يعتين ا اهل العناية واهل الفضل والراوية فقد

ملك اسوس ان يستعملوا القوموذيا بعد حترميه اياه عليهم كانوا يستعملون  وذلك ان املغنني والراقصني ملا اذن هلم
يستمد منه اشكال  ومل يكن جينبهم والفرب منهم من. ه بارادم مما ليس له قانون شعري صحيحخيترعون شيئا

وكانو ا يقتصرون على بعض الوجوه املوزونة  ."االقوال الشعرية حىت كانو يصادفون شعرا ويكتبونه غناء وايقاعا
ال هؤالء ال يتحققون املعرفة بالقاموذيا لصناعة االخذ بالوجوه فكان امث من االقاويل القدمية او من جهة االستعانة

  ! فكيف يكون حاهلم يف حتقيق نسبة قوموذيا اىل من سبقهم .يف وقتهم

  الفصل الرابع

 يف مناسبة مقادير األبيات مع األغراض

اطراغوذيا ان اجادة اخلرافات هى تعقبها بالبسط دون االجياز فلذلك يتم  وخصوصا ىف اطراغوذيا؛ وبيان اجزاء
يتداركوا االشعار  من االخرين ملا تسلطوا على بالد من بالدهم وارادوا ان" االعاريض الطويلة ؛ فان قوما ره ىفاكث

واما . القصرية" أيامبو"ولذلك رفضوا . واخلرافات القصار القدمية ردوها اىل الطول ؛ وتبسطوا ىف ايراد االمثال
وهو نوع من . ؛ فشبهوه بطرغوذيا وزادوه طوال" رجالفانه من ستة عشر  .اىل القصري" وهو ايضا" اىف"وزن 

والعظات فينبغى ان  ورمبا استعملت املشوريات. االقاويل املطربة املفرحة جلودا وغرابتها وندرا الشعر تذكر فيه
ولتكن االوزان . مركب يكون من ايقاع ؛ أى من ايقاع بسيط ؛ فان ذلك اوقع من الذى" يكون الوزن بسيطا

 .حبسبه ه موفية توفيات خمتلفة لكل شئالبسيط

مع ذلك مل ميدد " اىف"يوم واحد لكن واما سوى هذين الوزنني فيكاد الناس جيوز مد الوزن ىف الطول ما تسعه مدة
ولكنه ان كان زيد الشعر هذه الزيادة ىف اخر الزمان : قال. عندهم قدره ىف تكثريه اىل قدر الجياوز ولذلك اختلف

" و  " اىف" واما اجزاء " اىف "وكذلك القول ىف . راغوذيات ىف القدمي على املثال املذكورالط ؛ فقد كانت

تكون اجزاؤها اما هذه املشتركة  فقد كان بعضها املشتركة بينها ؛ وبعضها ما خيص الطراغوذيات حىت" اطراغوذيا 
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 واما السداسيات والقوموذيات 0"آلىف"لطراغوذيا يصلح  فانه ليس كل ما يصلح. ؛ واما اخلاصة بالطراغوذيات
 ولنحد الطراغودية 0وما حياكى به الفضائل اوىل بالتقدمي من اهلجاء واالستهزاء فان املديح. فيؤخر القول فيها

بفضيلة جزئية ؛  الخيتص" ان الطراغودية هى حماكاة فعل كامل الفضيلة ؛ عاىل املرتبة بقول مالئم جدا " ونقول
وهذا احلد قد " تنفعل هلا االنفس برمحة وتقوى  ن جهة امللكة ؛ بل من جهة الفعل ؛ حماكاةوتؤثر ىف اجلزئيات ال م

انه تذكر فيه الفضائل الرفيعة كلها بكالم موزون لذيذ على جهة متيل االنفس  يدل على" بني فيه امر طراغوذيا بيانا
املشهور من امرها  بعيدة عن التخيل ؛ وامناوتكون حماكاا لالفعال ؛ الن الفضائل وامللكات . والتقية اىل الرقة

بايقاع اخر واتفاق نغم ليتم به اللحن ؛وجيعل  "افعاهلا فيكون طراغوذيا يقصد فيه الجل هذه االفعال ان يكمل ايضا
وقد يعملون عند انشاد طراغوذيا باللحن امورا من االشارات واالخذ  0له من هذه اجلهة ايقاع اوزانه ىف نفسه

 .احملاكاه تم ابالوجوه ت
   

فام . عليها اللحن والقول اجزاء أطراغوذيا هو املقصود من املعاىن املتخيلة والوجيهة ذات الرونق ؛ مث يبىن فاول
معىن اللحن فالقوة الىت تظهر ا كيفية ما للشعر من  اللفظ املوزون ؛ واما: ومعىن القول . حياكون باجتماع هذه

معه  التلحني والغناء املالئم لكل غرض هو مبدأ حتريك النفس اىل جهة املعىن ؛ فيحسن له انومعىن القوة هو . املعىن
باالفعال الىت هلا معان اذ قلنا ان احلدة  التفطن وتكمون فيه هيئة دالة على القدرة ؛ الن التلحني فعل ما ؛ ويتشبه به

وكذلك اجزاء االحلان تالئم "  أ189"اخرى ؛ اليها ؛ والثقل يالئم  من االحوال املستدرج" من النغم مث بعضا
ان يكون  وتكون من االحلان ىف امور يتحدث ا عند اناس ينشدون ويغنون على اهليئة الىت يضطر "احواال" احواال

انه انشد كانه واحد ممن له  ولذلك يقال. عليها صاحب ذلك اخللق وذلك االعتقاد الذى يصدر عنه ذلك الفعل
حنو يدل على خلق كمن : وحنو هيئات احملدث حنوان  .فسه او واحد شانه ان يصري بتلك احلالذلك املعىن ىف ن

حليم ؛ وحنو يدل على االعتقاد كمن يتكلم كالم متحقق ؛ او من يتكلم كالم  يتكلم كالم غضوب بالطبع او كالم
 .هليئات االذى قسم غري هذين وليس. مرتاب

واخلرافة هو تركيب االمور واالخالق حبسب . على هذه الوجوه  املنشد حماكاةويكون الكالم اخلراىف الذى يعرب عنه
فانه وان كان هزل 0ويكون كل منشد هو كواحد من املظهرين عن اعتقادهم اجلد. فيهم املعتاد للشعراء واملوجود

رة كاخلرب املسرود عبا ويظهر مع ذلك فيه دقه فهم ؛فانه ليس هيئة من يعرب عن معقول" ؛فينبغى ان يظهر جدا "حقا
 .والتحقيق ملا يؤديه منه هو هيئة من يعرب عنه ويظهر انه شديد الفهم ىف وقوعه عليه

والتصديق واخلامتة ؛ كذلك كان القول الشعري  وكما ان للخطابة على االطالق اجزاء مثل الصور واالقتصاص
ة اخلرافية، واملعاين اليت جرت العادة باحلث االقوال الشعري:عندهم ستة  واجزاء الطراغوذيا التامة. عندهم اجزاء

 .والوزن، واحلكم، والرأي، والدعاء اليه، والبحث والنظر مث اللحن عليها،

الذي تقصد حماكاته  واما العبارة واالعتقاد والنظر فهو. واخلرافة واللحن فهي ثالثة ا تقع احملاكاة فاما الوزن
كل واحد منهما ثالثة اقسام ويكون احملاكى احد  مث. اكي الثاين ما حياكىفيكون اجلزءان االوالن له احدمها ما حي

 واما النظر. الثالثة واحملاكيات واما العادة اجلميلة والراي الصواب فامر ال بد منه هذه الثالثة واحملاكى به احد تلك



 894                    ابن سينا- املنطق

وكذلك االبانة لصواب  ويؤدي بالوزن واللحن. فهو كاالحتجاج واالبانه لصواب كل واحد من العادة واخلرافة
طراغوديا هذه فان طروغاديا ليس هو حماكاة للناس  واعظم االمور اليت ا تتقوم.االعتقاد يؤدي بالوزن اللحن

 والكالم فيه يف االفعال أكثر من الكالم فيه يف االخالق، واذا. حيام وسعادم انفسهم بل لعادام وافعاهلم وجهة

ليشتمل على االفعال  ال؛ فلذلك مل يذكروا االخالق يف االقسام بل ذكروا العاداتذكروا االخالق ذكروا االفع
وذكر االفعال ضرورية . ذلك ال يتناول االفعال االخالق، لكان: فانه لو قيل. واالخالق اشتماال على ظاهر النظر

ا الصبيان فيما بينهم، وكثري من طراغوذيات كانت هلم يتداوهل. ضروري فيه يف طراغوديام، وذكر االخالق غري
يضن الفضيلة  وليس كل انسان يشعر بان الفضيلة هي اخللق، بل. االفعال وال يفطن معها المر االخالق تذكر فيها

لالخالق بل امنا يتعرضون ملا قلنا وان كان  هي األفعال وكثري من املصنفني يف الفضائل والشاعرين فيها مل يتعرضو
وغريها ومجيعها يف الطراغوذيات مما قد سبق اليه اولوهم، وقصر عنه من  واملعامالتالتعرض للخرافات والعادات 

هذه االشياء ال  زمان املعلم االول فكان املتاخرين مل يكونوا يعملون باحلقيقة طراغوديا بل تركيبا من ختلف ووقع يف
اقعة وكان سائر ما قتوم به الطراغوذيا خرافات و يؤدي اىل اهليئة الكاملة لطراغوديا فان املعمول قدميا كانت فيها

 .النفس حىت كان يعزى املصابني ويسلى الغمغمومني ماخوذة فيه وكان يؤثر ائرا قويا يف

وهو االنتقال من ضد اىل ضد وهو قريب من الذي يسمى يف زماننا مطابقة  االشتمال: واجزاء اخلرافة جزءان 
بان تقبح احلالة الغري  لو من حالة غري مجيلة اىل حالة مجيلة بالتدريج،يستعمل يف طراغوديام يف ان ينتق ولكنه كان

 .والتعذير وهذا مثل احللف والتوبيخ. مجيلة وحتسن بعدها احلالة اجلميلة
   

القدماء من شعرائهم على  وكان. وهو ان نقصد اجلميلة بالتحسني ؛ ال من جهة تقبيح مقابلها. الثاىن الداللة واجلزء
الوزن واللحن اقدر منهم على حسن التخيل  نهم على اللحن والوزن ؛ وكان املتاخرون على اجادةهذا اقدر م

من االمر حىت " مث من بعده استعماهلا ىف العادات على ان يقع مقاربا فاالصل واملبدأ هو اخلرافة. بنوعى اخلرافة
بالضم  تفرح بانسان والعابد صنم يفرح؛فان احملاكاة هى املفرحة ؛ والدليل على ذلك انك ال حتسن به احملاكاة

والجل ذلك انشئت االمثال  .ماتفرح بصورة منقوشة حماكية-املعتاد ؛ وان بلغ الغاية ىف تصنيعه وترتببه 
العادات ىف التخييل الن التخييل معد حنو قبض   والثالث من االجزاء هو الرأى ؛ فان الرأى ابعد من0والقصص

وكان الكالم الراى احملمود عندهم هو ما اقتدر فيه . ىف اكثر االمر يشاق ان يفعلوذلك حنو ما. النفس وبسطها
يقررون  وباجلملة ؛ فان االولني امنا كانوا. ؛ وهو القول املطابق للموجودعلى أحسن ما يكون على حماكاة الرأى

ر االعتقادات ىف النفوس تقري االعتقادات ىف النفوس بالتخييل الشعرى ؛ مث نبغت اخلطابة بعد ذلك ؛ فزاولوا
 .باالقناع ؛ وكالمها متعلق بالقول

أن  الرأي القول يف العادة واخللق ان أحدمها حيث على ارادة ؛ واالخر على حيث على رأى ىف ويفارق القول يف
ني بان التكون العادة واخللق متعلق مث. واليتعرض فيه للدعوة اىل ارادته أو اهلرب منه. موجود أو غري موجود" شيئا
فاما الرأى فامنا يبني . ىف االمر العادى ذكر ليطلب أو ليهرب منه موجود أو غري موجود؛ بل اذا ذكر االعتقاد" شيئا

ذلك  يقول به ؛ ويكون" املقابلة ؛ وهو أن جيعل للغرض املفسر وزنا:  والرابع 0فقط على حنو الوجود أو الالوجود
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واحد يليق به الطى ىف غرض  فرب شئ: ات اجلزئية لذلك الوزن تليق به اياه ؛ وأن تكون التغيري" الوزن مناسبا
 .يتعلقان بااليقاع يستعملهما وزن الشئ وىف غرض آخر يليق به التلصيق ؛ ومها فعآلن

ىف النفس واما النظر واالحتجاج فهو الذى يقرر ىف النفس " تاثريا التلحني وهو اعظم كل شئ وأشدة: وبعد الرابعة 
 قبوله حىت يتسلى عن الغم واالنفعال املقصود بطراغوذيا ؛ وال تكون فيها صناعة ؛ أى ول ووجوبحال املعق

على احملاورة ؛ " مبنيا وليس طراغوذيا. ؛ فان ذلك غري مناسب للشعر" اخلطابة "التصديق املذكور ىف كتاب 
ن الصناعة هى تفيد االالت الىت ا درجات الشعر ؛ فا واملناظرة وال على االخذ بالوجوه والصناعة أعلى درجة من

 والصانع االقدم أراس من الصانع الذى خيدمه" ثانيا"والشعر يتصرف على تلك تصرفا يقع التحسني والنافعات منها،

 .ويتبعه

مث التصرف الثاىن فيها حبسب . وتوابع وأعلم أن أصول التخييالت ماخوذة من اخلطابة على أا خدم للتصديقات
  0للطراغوذيا" عر وخصوصاأنه أصل للش

  الفصل اخلامس

 يف حسن ترتيب الشعر

  "الطراغوذيا وخصوصا

    وىف أجزاء الكالم املخيل اخلراىف ىف الطراغوذيا

؛ واعم " طراغوذيا قوام االمور الىت جيب أن توجد ىف االشعار ؛ فينبغى أن يتكلم فيه ؛ فان ذلك مقدمة وأما حسن
يعمل من احملاكاة ؛وأن يعظم اآلمر الذى يقصده  جيب أن تكون كاملة"  طراغوذيا أيضافان. منه ؛ وأعلى منه مرتبة

واستعمال طراغوذيا اذن بسبب التعظيم . غري الرونق والفخامة واحلشمة ؛ فان تلك املعاىن تقال قوال مرسال من
الفاضل هو  واجلزء. وكل متام امر فله مبدأ ووسط وآخر ؛وليس جيب أن يكون قبل شئ. وللتخييل والتكميل

يفضلون اذا مل جيبنوا فيكونوا ىف  وان كان من جهة املرتبة قد يكون بعد،ولذلك فان الشجعان املقدمني. الوسط
وكل امر جيد مما فيه .امنا اجليد هو املتوسط: وكذلك احليوان - أخريات الناس ومل يتهوروا فيكونوا ىف أول الرعيل

وليس يكفى ان يكون املتوسط فاضال .  يتركب هو من االطراف فيعتدلمنه شئ ؛ بل تركيب فهو الذى يتركب
. الوسط ىف العظم ىف العظم ؛ فان املقدار الفاضل هو املقدار" ىف املرتبه فقط ؛ بل جيب ان يكون وسطا النه وسط

ليم القصري والتع. احليوان الصغري ليس ينتهى وكذلك فان. فيجب ان تكون اجزاء طراغوذيا هى املتوسطة ىف العظم
من بعد شديد ؛ " ويريده اىل واحد لقصره ليس جبيد، ويكون كمن يرى حيوانا املدة الىت خيلط الكل بعضه ببعض ؛

كذلك . الرؤية أن يراه شديد القرب ؛ بل املتوسطة هو السهل االدراك السهل" أن يراه ؛ وال أيضا فانه ال ميكن
وأما طول االقاويل الىت يتنازع فيها ؛  .كن أن حيفظ ىف الذكرمما مي" جيب أن يكون الطول ىف اخلرافات حمصال

وأما اطراغوذيا . غري حمصل وال حمدود ؛ بل حبسب مبدأ احملاكاة فيه والتصديقات الىت للصناعة اخلطابية ؛ فان ذلك
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بنفسها اال ان  ولو كان مما يكون باجلاهدة واملفاوضة، لكانت تلك املفاوضة ال حندد. الطول والوزن فانه شئ حمصل
امر تقدير طول القصائد اىل مدة  يقتصر ا على وقت حمدود حيدد بفنجان الساعات ولذلك ال جيب ان يوكل

كالطبيعي وان تكون االشتماالت اليت فيه اليت ذكرنا اا  املفاوضات بل جيب ان يكون هلا طول وتقدير معتدل
 ه امنا كان القصد يف الطراغوذية الكالم يف معىن بسيط، والاالزمنه ال كما ظن ناس ان توجب االنتقاالت حمدودة

اليوجد أمر واحد له غرض  يلتفت اىل مجيع مايعرض للشيء فيطول فيه فأن الواحد تعرض له أمور كثرية، ولذلك
يكون الشيء واحد الفعل بالنوع غري واحدة  واحد وكذلك للواحد اجلزئي أفعال جزئية بغري اية، وهلذا ما

وم ن هنا وقع الشك الكثري يف كون الواحد كثريا، بل جيب أن  .امه بأغراضه وأحواله يقترن به بشخصهبانقس
الكالم  فأنه كما جيب أن يكون. الفعل ويتكلم فيه، والخيلط أفعاال بأفعال وأحواال بأحوال يراعى منطا واحدا من

املعاين قدر يوافق الغرض  ويكون فيه منحمدودا من جهة اللفظ، كذلك جيب أن يكون حمدودا من جهة املعىن، 
يفعله بعض من ذكروا، أما أمريوس فأنه كان  واليتعداه اىل أحوال وأغراض للمقول فيه خارجة عنه، كما كان

ذلك، سواء كان أعترب فيه الواجب حبسب الصناعة، فأن كل صناعة  ونعم ما فعل.خيالفهم ويلزم غرضا واحدا
 وأورد.و الواجب حسب الطبيعة فأن الطبيعة تقصد غاية واحدة أو غايات حمدودةحمدودة أ تقصد غاية واحدةوأو

االنسان أو احلزب أو ماعرض له  هلذا أمثلة يف شعر أومريوس أنه ملا ذكر أنسانا أو حزبا مل يذكر من أحوال ذلك
 .اخلاص الذي حناه من اخلصومات وحلقته من النكبات اال املتعلق بالغرض

ووسط وآخر، وأن يكون اجلزء االفضل يف  أن يكون مرتبا يف أول: مي الشعر على هذه الصفةفيجب أن يكون تقو
املقصود حمدودا اليتعدى وال خيلط بغريه مما اليليق بذلك الوزن،  الوسط، وأن تكون املقادير معتدلة، وأن يكون

يفعل  ب اذا زال عنه الترتيب ملفأن الشيء الذي حقيقته الترتي.منه جزءا واحدا فسد وأنتقص ويكون حبيث لو نزع
كال عندما ال يكون اجلزء الذي  فعله، وذلك النه أمنا يفعل ألنه كل، ويكون للكل شيئا حمفوضا باالجزاء واليكون

 .للكل
   

يكون ممكنا من  احملاكاة اليت تكون باألمثال والقصص ليس هو من الشعر بشيء، بل الشعر أمنا يتعرض ملا وأعلم أن
كان الفرق بني اخلرافات واحملاكيات  وأمنا كان يكون ذلك لو. وده، أو ملا وجد ودخل يف الضرورةاالمور وج

وليس الفرق بني كتابني . مسددا حنو أمر وجد أو مل يوجد الوزن فقط، وليس كذلك بل حيتاج أن يكون الكالم
بشعر اال بسبب الوزن فقط، حىت لو مل وليس " كليلة ودمنة"واالخر فيه مثل ما فيه  أحدمها فيه شعر،: موزونني هلم

االراء اليت هي نتائج  وزن، صار ناقصا اليفعل فعله، بل هو يفعل فعله من افادة" كليلة ودمنة"ملا يشاكل  يكن
ألن الشعر أمنا املراد فيه التخييل، الأفادة  وذلك. وجتارب أحوال تنسب اىل أمور ليس هلا وجود، وأن مل يوزن

. وأما اآلخر فالغرض فيه أفادة نتيجة جتربة، وذلك قليل احلاجة اىل الوزن .لوزن نقص التخييلاالراء، فأن فات ا

أكثر مشاة  وهلذا صار الشعر. متكلم فيها، وجد ويوجد، واالخر يتكلم فيما وجوده يف القول فقط فأحد هذين
ما ذلك النوع من الكالم فأمنا يقول وأ .للفلسفة من الكالم اآلخر ألنه أشد تناوال للموجود وأحكم باحلكم للكلى

ونوع منه يكون يف .الواحد قد أخترع له اسم فقط والوجود له يف واحد على أنه عرض له وحده، ويكون ذلك
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 وأما اجلزئيات اليت يتكلم فيها الشعراء. وجدت، لكنها غري مقولة على حنو التخييل اقتصاص أحوال جزئية قد

وجدت، وليست كجزيئات  جودة كجزيئات االمور اليت حتدث عنها يف قوموذيا مماكالما خيلطونه بالكلى فأا مو
أيضا، ولكن تدل على معىن كلي على النحو الذي  االمور اليت يف ايامبو العمة، فأن تلك اجلزيئات تفرض فرضا

ملمكن أشد أقناعا واملوجود وا. طراغوذيا فأن النسبة أمنا هي اىل أمساء موجودة وأما على. يسمى تبديل االقتضاب
ذلك اذا استندت  فأن التجربة أيضا أذا أستندت اىل موجود أقتنعت أكثر مما تقنع أذا استندت خمترع وبعد للنفس،

يسمى على قياس : بعض املواضع خمترعة  وقد كان يستعمل يف طراغوذيا أيضا جزيئات يف. اىل موجود مايقدر كونه
ويف النوادر قد كان خيترع أسم شيء النظري له يف الوجود،  .ر القليلاملسميات املوجودة، ولكن ذلك يف الناد

جعلهم اجلزء كشخص واحد وأطنام يف مدحه، وذلك الن احوال االمور قد كانت  ويوضع بدل معىن كلي، مثل
 أن يوقف عمل وليس يقع ذلك يف التخييل بنفع قليل، ولكنه الجيب. ألحوال ماكانوا خيترعون له االسم مطابقة

فأن الشاعر أمنا جيود . يوافق مجيع الطباع فأن هذا ليس مما. الطراغوذيا وأختراع اخلرافات فيها على هذا النحو
وزنه وخرافته أذا كان حسن احملاكاة باملخيالت وخصوصا لالفعال،  شعره المبثل هذه االختراعات، بل أمنا يوجد

 .ون وملا يقدر كونه وأن مل يكن باحلقيقةأن خييل ملا كان فقط، بل ملا يك وليس شرط كونه شاعرا
   

بافعال  حيتاج يف التخييل الشعري اىل هذه اخلرافات البسيطة اليت هي قصص خمترعة، وال أن يتمم والجيب أن
فأن ذلك . الرواية اليت خييل ا القول دخيلة مثل أخذ الوجوه وهي أفعال يؤثر بعض الشعراء أو الرواة أيرادها مع

أما الرذال منهم فلضعفهم، : وأمنا يضطر اىل ذلك من الشعراء. بفعل صه، وعلى أن قوله ليس خييل االيدل على نق
مل يبسطوا  وأما أذا قابلهم الشعراء املفلقون دون هؤالء. فلمقابلة االخذ بالوجوه بأخذ الوجوه وأما املفلقون

أضطروا يف الطراغوذيا أيضا اىل أن  ورمبا. اخلرافات خالطني أياها بأمثال هذه، وأمنا أوردوها موجزين منقحني
وقد خيلط بعض ذلك أيضا ببعض . ازيات، وذلك أكثره يف اجلزء الذايت يتركوا حماكاة االفعال الكاملة، ومالوا اىل

وكثري من  .كأا قد دخلت باالتفاق لتعجب، فأن الذي يدخل باالتفاق ويقع بالبخت يتعجب منه الوجوه اآلخر
به يتحجج، كما أن االفعال من  كون خاليا عن النفع يف التخييل، ورمبا كان بعضها مشتبكا متداخالاخلرافات ي

وبعضها أمنا ينال به الغرض بتركيب . واحدا متصال بعضها ينال به الغرض ببساطته وبكونه: الناس أنفسها
وبذلك تنقل النفس من حال . شتمالاخلرافات ماكان متفننا يف وجوه االستدالل واال واملشتبك املشتجر من.وختليط

سعادة فينبسط، أو شقاوة  وأن كل أشتمال وأستدالل يراد به نقل النفس اىل أنفعال عن أنفعال بأن خييل. حال اىل
وقد يستعمل االستدالل يف كل . يتركب باالشتمال وأحسن االستدالل ما. فأن الغايات الدنيوية هاتان- فينقبض

فأن مثل هذا االستدالل . أن يكون االستدالل على فعل" أ190"الوضع   االليق ذاشيء ويكون منه خرافة، لكن
التحسني  االشتمال هو الذي يؤثر يف النفس رقة أو خمافة كما حيتاج اليه يف طراغوذيا؛ وآلن وما جيري جمراه من

وأمنا يكون لناس كانوا يستدل . باالفعال وأظهار السعادة والتقبيح وأظهار الشقاوة امنا يتعلق، يف ظاهر املشكور،
 .الفعل منهم وحياكى م آخرون جيرون جمراهم يف

آخر يتبعهما يف طراغوذيا، وهو التهويل  وهاهنا جزء. االستدالل واالشتمال: فأجزاء اخلرافة بالقسمة االوىل جزءان
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 .والطوفان وغري ذلكعند حماكاة االفاة الشاملة كاملوتان  وتعظيم االمر وتشديد االنفعال، مثل ما يعرض

 .طراغوذيا فهذه أنواع

  الفصل السادس

 يف أجزاء طراغوذيا

  .حبسب الترتيب واالنشاد، الحبسب املعاين

من التدبري يف كل جزء، وخصوصا ما يتعلق باملعىن قد كان عندهم لكل  ووجوه من القسمة االخرى وما حيسن
. عدة وسطها وأنتهائها، وكان ينشد بالغناء والرقص ويتوالهأجزاء تترتب عليها يف أبتدائها و قصيدة من طراغوذيا

هناك يتبدى معه الرقاص  مث يليه جزء". مدخال"وكان جزؤه الذي يقوم مقام أول النسيب يف شعر العرب يسمى 
مث يشرعون فيما جيري . كالصدر يف اخلطبة وهذا كله. هؤالء" جماز"الرقاص، مث جزء آخر يسمى " خمرج"يسمى 

مث كان ختتلف أحوال ذلك يف مساكنهم وبالدهم، وأن ". التقومي" قتصاص والتصديق يف اخلطابة فيسمىجمرى اال
 .وجماز املغنني كان الخيلوا من املدخل

هو اجلزء الذي " املخرج"و. جبماعتهم هو جزء كلي يشتمل على أجزاء، ويف وسطه يتبدى امللحنون" فاملدخل"
فهو جزء كان " التقومي"الذي يؤدونه املغنون بال حلن، بل بايقاع وأما  فهو" ااز"وأما . اليلحن بعده اجلماعة منهم

ذلك  وكل. االيقاع يستعمل فيه سواه بل يؤدى بنشيد نوحي العمل معه أيقاعي اال وزن الشعر اليؤدى بنوع من
 .فهذه أنواع قسمة الطراغوذيا. تنشده مجاعة امللحنني

 يعطي ضنا خميال لشيء، ومييل الطبع اليه، وبعضه يعطي النفس ما حيذره طراغوذيا ونوع آخر أن بعض أجزاء
 .على سكونه ويقبضه عن شيء وحيفظه

   
- تركيب الطراغوذيا أن يكون غري تركيب بسيط، بل جيب أن يكون فيه أشتباك، وقد عرفته وجيب يف ويكون  

ختتص كل طراغوذيا وا تقدر النفس  اكاة هي اليتفأن هذه اجلهة من احمل. ذلك مما خييل خوفا خملوطا حبزن مبحاكاته
فالشجعان اليقنعون مبزاولة السعادة . كلها من سعادة اىل سعادة وليس جيب أن تكون النقلة فيها. لقبول الفضائل

والتكون فيه  والغم ومزاولة االفعال اليت الصعوبة فيها، كما اليقنع الكدود بدوام الشقاوة، والرباءة من اخلوف
وأمنا حيدث التفجع من حماكاة . واخلوف وكذلك احلزن. وأمنا حتدث الرقة من أمثال ذلك. كاة شقاوة االشرارحما

وأمنا يريد حماكاة الشقاوة هلذه االمر والظهار زلة من حاد . املضر واخلوف حيدث عند ختييل.الشقاوة مبن اليستحق
عن طريقها ومتيل  ادة، مث ينتقل اىل الشقاوة وحتاكى لريتدفينبغي يف الطراغوذيا أن تبدأ مبحاكاة السع .عن الفضائل

الشقي، أو اليت تتعلق ببغيه، بل الذي يتعلق  النفس اىل ضدها، والتذكر الشقاوة اليت تتعلق جبور من اجلائر على
وذكر أن االولني . الذي فضله أكثر ويكون االستدالل مطابقا لذلك بغلطة وضاللة سبيل الواجب وذهابه عن
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أم يبلغون  وأمنا احملدثون بعدهم فقد مهروا، حىت. يستهينون يف اخلرافات حىت يتوصلوا اىل الغرض قدماء كانواال
 .املذكورة وذكر قوما أحسنوا النقلة. الغرض يف طراغوذيا بقول معتدل، وذكر له مثال

وقد كان نوع من . ذكر له مثالو. تقومياا وأما الطراغوذيات اجلهادية فقد ذكر أا قد تدخلها املغضبات يف
وكان السبب يف ضعف حنيزة الشعراء الذين كانوا . اىل ذكر النقائص طراغوذيات اجلهادية القدمية قد يتعدى فيها

وكان شعر  التعبد، فكانوا يقعون يف خمالفتهم فلم يكن ذلك طراغوذيا صرفية، بل خملوطة بقوموذيا، يقولون أشعار
النساك املتقني، وأنشدا يف املراثي أشياء   رجلني مسامها، فأما ملا صار يف آخر أمرمها منهؤالء شعر املعادين، مثل

 .واملخزيات، ويوردان يف تقومي االمور ما يورده الشعراء املفلقون التتناسب فكانا الخييالن أيضا باملفزعات

جيدا  ييل، فأن هذا أوىل بأن خييلاخلرافة موردة مورد الشك، حىت تكون كأا تعسر على التخ وجيب أن التكون
وقد كان بعضهم . مقدمات كما كان يفعله فالن، وأن كان فعله غري خملوط بصناعة تصديقية وشيء حيتاج اىل

فيجب يف الشعر أن . القول، املوجه حنو االنفعال يقدمون مقدمات شعرية للتعجب بالتشييد واحملاكاة فقط، دون
وأحدمها مدح، : واىل املمدوحني من االصدقاء مبا يليق م ومبقابلتها االعداء فاضلحياكى االفعال املنسوبة اىل اال

وعدو الصديق،  وأما عدو العدو، وصديق الصديق، وصديق العدو،. وأما القسم الثالث فتشبيه صرف. ذم واآلخر
كر أفعال تصدر عن يكون املدح بذ فليس يكون ممدوحا أو مذموما لذلك بل اليكون مع ذلك صديقا أو عدوا، أو

وأذا مدح بذلك أو ذم أستقذر القول ونسب . مدح أو ذم وأما علم بال فعل، وفعل بال علم فال حيسن به: علم
وقد حكي . ولذلك يقل يف أشعارهم. ضروب احملاكاة يف هذه االبواب قول هذر وكذلك االقتصار على. السفسافية
 .التقوميفهذا مايقال يف . االستدالل أمثله هلم كذلك من

ويذكر أن خرييته . واخلري موجود يف كل صنف ونوع على تفاوته. املمدوح خرييته وأما االخالق فأن حياكى من
جيب أن يقول القول  وكذلك. موافقة، وأا على أشبه ماينبغي أن يكون به، وأا معتدلة متناسبة االحوال نافعة

فلسفية، وأما اليت يضطر اىل مدحها اجلمهور بني  أما حقيقية: دةواالخالق احملمو. وأورد لذلك أمثلة. الدال عليه
 .اليت تشبه أحد هاتني وليس ز ومجيعها تدخل يف املديح الشعري يدي اجلمهور وأن مل تكن حقيقية، وأما

   
لطه أورده، وأن خيا تكون خامتة الشعر تدل على مقتضاه، فتدل على مافرغ منه كما ي اخلطابة، الكمثال وجيب أن

وأن يكون بقدر اليكون االنسان معه غاليا،  من احليل اخلارجة بقدر ماينبغي أن خياطب به املخاطبون ويتحملونه،
وجيب أن يكون كاملصور، فأنه يصور كل شيء حبسب، وحىت  .وذكر أمثلة. وبقدر مطابق للقول لو صرح به

وينبغي . قول أومريوس يف بيان خريية أخيلوستقع احملاكاة لالخالق، كما ي وكذلك جيب أن. الكسالن والغضبان
طريق  فقد يذهب احملاكي أيضا عن.مع حفظ للطبيعة الشعرية، وللمحسوس املعروف يف حال الشعر أن يكون ذلك

أن خييل، لست أقول بأن  وأنواع االستدالل فيها الذي هو بصناعة. الواجب، وعن النمط املستملح املستحسن
مل يوجد، وخييل من حيث يقع كذبه موقع  ن توجد لكنها مل توجد، فيكذب من حيثيصدق، وأما أمور ممكنة أ

باحلقيقة، فيشبه به حاصل يف الظاهر من املعاين كالطوق يف العنق،  القبول، وأما مقتناه من االجسام حاصلة هلا
وكذلك . اليستعمل غي انوما كان بعيدا عن الوجود أصال فينب. والصمصام يف اليد يشبه به البيان ويشبه به املنة،
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وبعض الشعراء . الذين حيسنون التصديق فهذا الضرب يستعمله الصناع من الشعراء. وذكر أمثلة. حماكاة اخلسائس
 .أشتمالية أذا كان مرائيا بالعفة، بارزا يف معرض اللوم والعذل مييل اىل أقاويل تصديقية، وبعضهم مييل اىل

 وخيلو ذلك عن.ذجة، الصنعة شعرية فيها، وهي شبيهة باخلطابية أو القصصفاالستدالالت سا وأما الوجه الثاين

صديق له مات  يتخيل معه شيء آخر، كمن يرى خط" ب190"والثالث التذكري، وهو أن يورد شيئا . اخلرافة
 .فيذكره فيتأسف

سان شبيها بصديقه الغائب النوع والصنف الغري، مثل من يراه االن الرابع أخطار التشبيه بالبال، بايراد التشبيه من
 .فتحسر لذلك

 .أمثلة وأورد

 .نزعه قد نزع فالن قوسا اليقدر البشر على: واخلامس من املبالغات الكاذبة كقوهلم

الواجب وخدا، اىل أن يبلغ التخييل  وذكر أمثلة وساق الكالم اىل. واالستدالل الفاضل هو الذي حياكي الفعل
وذكر أن تفصيل . وذكر أمثلة. املضادات، فعل املفلقني  وأن يطابق بذلكمبلغا يكون كأنه الشيء حيس نفسه،

 .أن مأخذ التشبيهات ليست حقيقية وال مضنونة فقدم على ما قدمناه لذلك قوال والسبب فيه. االنواع مما يطول

نبتدي ا أشارة  والربط هو. يقع يف الطراغودية حل وربط، والربط قد يقع ومن خارج، وقد يقع بقول وآلة وقد
فمن . املسبب ا من ابتداء النقلة اىل آخرها واحلل هو حتليل اجلملة. تدل على الغاية واىل النقلة املذكورة

ومشتبكة مركبة من استدالل وأشتمال وقول أنفعايل قد أضيف اليهما، وقول  الطراغوذيا أستداللية وأشتمالية
االجياز   الناس من جييد عند احلل باالشتباك، والجييد معومن. يستند اىل ماجيري جمرى االحتجاج أفراطي ليس

 .وضبط اللسان عن االسهاب

لطول املعىن وغري املناسب، وما يكون غنائه مناسبا لوزنه وختييله  مث ذكر عادات يف االوزان، ويف التطويل املناسب
املوزون  قول الغري املوزون، أوخيلط بالشعر من أفعال دخيلة ذكرناها، وأن الفعل الدخيل وال غري مناسب، وما
 .بوزن آخر واحد

وأن هذا القول الرائي مطابق لالنفعال املرتاد ". اخلطابة" فأما القول الرائي فينبغي أن تستقي أصوله من املذكور يف
 كوكذل. وأنت جتد أنواع ذلك وما يطابق أنفعاال أنفعاال فيما قيل يف اخلطابة. الشعر للتخييل الذي يقوم به ذلك

الصدق وموافقا للغرض أخذ  مايطابق التهويالت والتعظيمات، وما كان أنواعا من القول الرائي صادقا وكان بني
يقال ويلوح صدقه، بل بأمور خارجة أو أقوال  وما كان غري بني بني بطريق شعري الخطايب، يكون حبيث. حباله

قول أيضا بفعل خييل ذلك، وأن مل يكن شيء غريه، أجيابا خارجيا، ويشك ال حتاكي أمرا، ذلك االمر يوجب املعىن
وشكل  اليه بأزاء االخذ بالوجوه، مثل شكل االمر، وشكل التضرع، وشكل االخبار، وشكل التهدد، وأمنا حيتاج

 .وذكر قصة.وشكله وكأن الشاعر الحيتاج اىل شيء خارج عن القول.االستفهام، وشكل االعالم

  الفصل السابع
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 موافقتها ألنواع الشعريف قسمة األلفاظ و

  وفصل الكالم يف طراغوذيا، وتشبه أشهار أخرى به

   
الصامتة، وهي اليت  ويؤلف من احلروف.املقطع املمدود واملقصور، كما علمت:اللفظ واملقالة فأن أجزاءه سبعة وأما

ني والراء، واملصوتات اليت تقبل الرد مثل الس التقبل املد البتة، مثل الطاء والباء،واليت هلا نصف صوت، وهي
وهي احلركات، وحروف العلة؛ والرباط الذي يسمى واصلة، وهي نقطة  املمدودة اليت يسميها مدات، واملقصورة،

فينتظر  معىن، وأمنا يفهم فيها أرتباط قول بقول، تارة يكون بأن يذكر الواصلة أوال بقول قيل التدل بانفرادها على
مثل الواو والفاء وما هو االلف يف لغة  ، وتارة على أنه يأيت ثانيا واليبتديء به،بعده قول آخر، مثل أما املفتوحة

بأنفرادها، لكنها تدل على أن القولني متميزان وأحدمها مقدم،  اليونانيني، والفاصلة وهي أداة أي لفظة التدل
 .والقول  والكلمة وتصريفهامكسورة االلف، واالسم" اما"احلدود واملفارقات، مثل قولنا  واآلخر تال، وتدل على

واحلقيقي هو اللفظ .منفصل، وأما متغري وكل لفظ دال فأما حقيقي مستول وأما لغة، وأما زينة، وأما موضوع، وأما
 .للمعىن املستعمل يف اجلمهور املطابق بالتواطؤ

ه من هناك، ككثري من املتكلم، وأمنا أخذ وأما اللغة فهو اللفظ الذي تستعمله قبيلة وأمة أخرى، وليس من لسان
 .متداوال قد صار كلغة القوم الفارسية املعربة بعد أن اليكون مشهورا

املعىن، وقد نقل عنه اىل معىن آخر، من غري أن صار كأنه أمسه،  وأما النقل فأمنا يكون أول الوضع والتواطؤ على
نوع   وتارة من النوع اىل اجلنس، وتارة منفتارة ينقل من اجلنس اىل النوع،. االول والثاين صريورة الميز معها بني

مساء العمر أو خريف : للشيخوخة أنه اىل نوع وتارة اىل منسوب اىل شيء من مشاة من نسبة اىل رابع، مثل قوهلم
 .احلياة

خيترعه الشاعر ويكون هو أول من أستعمله، وكما أن املعلم االول أخترع  وأما االسم املوضوع املعمول فهو الذي
 .ووضع املعىن الذي يقوم يف النفس مقام اجلنس أمسا هو انطالخيا ا أشياء،أيض

. قلب املنفصل واملختلط فهو الذي أحتيج اىل أن حرف عن أصله مبد قصر وقصر مد، أو ترخيم، أو وأما االسم

، واالول هو أو حبال أجتماعها وقيل أنه الذي يعمه التفوه به لطوله أو لتنافر حروفه وأستعصائها على اللسان،
 .الصحيح

الىت التدل بتركيب حروفها : والزينة هي اللفظة". اخلطابة"حنو ماقيل يف  وأما املتغري، فهو املستعار واملشبه على
مذكرا، وأما  فكان كل أسم يف اليونانية أما أن يكون. وليست للعرب. يقترن به من هيئة نغمة ونربة وجده، بل مبا

 .اكسى وبسى ،وحروف التأنيث"رو" و. كان حروف التذكري نوأن يكون مؤنثا، أو وسطا، و

احلقيقية املستولية، وسائر ذلك يدخل  وأوضح القول وأفضله مايكون بالتصريح، والتصريح مايكون بااللفاظ
واللغة تستعمل لالعراب والتحسني والرمز . القول لطيفا كرميا الللتفهيم، بل للتعجيب، مثل املستعارة، فيجعل

وكلما أجتمعت هذه كانت الكلمة آبد وأغرب، . وهو ممكن، وكذلك االسم املضعف  أيضا، كاالستعارةوالنقل
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أتوا بنقل  فلذلك يتضاحكون بالشعراء أذا أتو بلفظ منفصل، أو.الكالم، وخصوصا االلفاظ املنقولة وا تفخيم
ال، وذكر فيها ماتكون الصنعة فيه أمثا وأورد لذلك. وأستعارة يريدون االيضاح، واليستعمل شيء منها لاليضاح

والعطف واملطابقة وسائر ماقيل يف : السنة، بل السنة بسبب االنسان ليس االنسان بسبب: بالتركيب وبالقلب، مثل
وهو الذي يبين  أن االلفاظ املضاعفة أخص بنوع ديثرميب وقد علمته،: وقال.اليه يف فاحتة هذا القول اخلطابة وأشرنا

يف شرائعهم يهول به حال املعاد على  واللغات اليق بديقرامي، وهو وزن كان.  من غري تعينيفيع على االخبار
وكذلك املنقوالت . وهو وزن خمصوص باالمثال واحلكم املشهورة وأما املنقوالت فهي أوىل بوزن اميبق. االشرار

 .البغرايف فهذا ماقيل يف طراغوذيا الشديدة املالئمة
   

طراغوذيا يف تقسيم  ة اليت كانت هلم، واالوزان اليت كانت تالئم القصص فسبيلها سبيلاالشعار القصصي وأما
نفس االفعال، بل على حماكاة االزمنة، الن الغرض  وال تقع أستدالالت فيها على.أجزاءه اىل املبدأ والوسط واخلامتة

 ابالقياس اىل الغابر، وكيف تنتقل فيهاوماذا يعرض فيها، وما يكون حال السالف منه ليس االفعال، بل ختييل االزمنة

. تأتيا يف هذا املعىن أن أومريس أحسنهم"  أ191" الدول وتدرس أمور، وحتيا أمور وذكر يف ذلك أمثلة وبني 

هلا اىل االجزاء الثالثة تقسيما، وأن كان ذلك  وكذلك االشعار احلربية، فأنه كان أهدى اىل قرضها سبيال وأحسن
 .وذكر أمثلة . صعبا يف كيفيتهايف االمور احلربية

ورمبا . وذلك أا أما بسيطة، وأما مشتبكة أيضا مناسب لطراغوذيا،" أيف"ونوع : قال. فهذه االبواب متعارفة بينهم
وذكر أمثاال . وأحكامها يف التلحني والغناء أحكام طراغوذيا. طراغوذيا كان بعض أجزاءها أنفعاليا كما قلنا يف

بعضها شديد  ا بسيطة، وبعضها مشتبكة، وأا كانت خمتلفة االوزان يف الطول والقصر، وكانبعضه وقصائد لقوم،
طراغوذيا التتفنن يف احملاكيات اال يف  الطول، وهو أيف، وكان فيها خلقيات واعتقاديات كما يف طراغوذيا، لكن

فعند " أيف"فأما . ني اآلخذين بالوجوبالناحية، والذي بأزاء املنافق اجلزء الذي يف املسكن، ويذكر فيه الثناء على
أدخلوا فيها  ورمبا. ولذلك يزداد اؤه. اخلامتة قد يقع فيه حديث كثري وتفنن يف احملاكيات خمتلفة أجتاهه اىل

 .وأمنا يطول الكالم بالدخيل. التمام دخيالت اليت علكتها وأن مل تكن مناسبة، وذلك ألن املناسب يقتضي بسرعة

أنسانا قاله طبيعيا يف اجلنس من االمور املخصوصة به، فوافق ذلك  أرايقوا فوقع من التجربة، فأنوأما وزن : قال
 رزين واسع العرصة، حيتمل معاين كثرية، وتسعه حماكيات كثرية، فلذلك حيتمل ذكر وهو وزن.قبول الطباع

 .الفضائل الكثرية مع مافيه

والجيب أن خيفى هذا كما خفي عن .مع التحريك االنفعايل قضيةوأما أيانبو فلها أربعة أوزان، وحترك اىل هيئة و
 .أيرويقي باجلملة، فأن املالءمة الطبيعية هي اليت حركت اىل االختيار وليست عرصته بواسعة سعة. فالن

يقل من الكالم  وينبغي للشاعر أن. أومريس وحده هو الذي يستحق املدح املطلق، فقد كان يعلم مايعمل وأن: قال
وأما أومريس فكان كما ينسب . يسريا وأمنا يأيت باحملاكاة.وكان غري أومريس سجتهد ويطيل. الحماكاة فيهالذي

 .أعادة أخرى، فأن غري املعتاد معيف يسريا يتخلص اىل حماكاة مرأة أو رجل أو املثل أو

لعجيبة ماال يتعلق بكيفية فيدخل فيها من املعاين ا" أيف آيف"وأما  .وجيب أن حتشى الطراغوذيا باالمور العجيبة
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 وقد بني فضل أومريس الشاعر بتقصري. وضرب أمثاال. منها اىل املضاحك حبسب املساكن االفعال، مث يتخلص

 .الواجب غريه، ودل على ذلك باحوال أشعار لقوم بعضهم حكوا غري احلق، وبعضهم أبتدوا بغري

ساذج، فحقه أن يعين فيه بفصاحة اللفظ  اة، بل هو شيءوما كان من أجزاء الشعر بطاال ليس فيه صنعة وحماك: قال
 .البذلة، اللهم اال أن يكون شديد االشهار، كمثل مضروب وقوته ليتدارك به تقصري املعىن، ويتجنب فيه

  الفصل الثامن

 يف وجوه تقصري الشاعر

  ويف تفضيل طراغوذيا على ما شبيهه

: واملصور ينبغي أن حياكي الشيء الواحد بأحد أمور ثالثة. اكمنهما حم فكل واحد: أن الشاعر جيري جمرى املصور

ولذلك . وتظهر موجودة يف احلقيقة، واما بامور يقال اا موجودة وكانت، وأما بأمور يظن أا ستوجد اما بأمور
الشعر من غري التفات اىل مطابقة من  ينبغي أن تكون احملاكاة من الشاعر مبقاة تشتمل على اللغات واملنقوالت

 .صناعة أخرى لالقاويل السياسية التعقلية، فان ذلك من شأن

وجود والأمكانه وتارة بالعرض اذا كان  فتارة بالذات وباحلقيقة اذا حاكى ماليس له: والشاعر يغلطَ من وجهني
ان  وحقهما - كاملصور اذا صور فرسا فجعل الرجلني -وجوده  الذي حياكي به موجودا، لكنه قد حرف عن هيئة

اما يف الصناعة ومناسب هلا، واما خارجا عنها : وقد علمت أن كا غلط. واما مقدمني  اما مينيني-يكونا مؤخرين
 .مناسبلها، وكذلك يف الشعر وغري

   
مناسب  وأما الغلط الغري. خيصها نوع من الغلط، ويقابله نوع من احلل يلزم صاحب تلك الصناعة وكل صناعة

على التحريف، وكذبه يف  فمن غلط الشاعر حماكاته مبا ليس ميكن، وحماكاته. اعةفليس حله على صاحب الصن
بأنه يقصر يف حماكاة الفاضل والرذل يف فاعله أو فعله أو يف  أو. احملاكاة، كمن حياكى أيال أنثى وجيعل هلا قرنا عظيما

 .غايته زمانه، باضافته أو يف

أمرين متقاربني حيتمل العبارةكل واحد  هم منه ماعىن به من بنيومن جهة اللفظو أن يكون أورد لفظا متفقا اليف
وكذلك . فعل ضد الواجب: فيبكت ذلك الشاعر بأن. بأشياء النطق هلا ومن ذلك أن الحيسن حماكاة الناطق. منهما

ذا ا وكذلك اذا ترك احملاكاة وحاول التصديق الصناعي على أن ذلك جائز. أحسن أن حياكي به أذا حاكى مبا ضده
 .وقع موقعا حسنا فبلغت به الغاية، فأن قصر قليال مسج

 الميكن وان كان غري ظاهر االحالة والمشهورا وأحسن املواضع لذلك اخللقيات والرأييات والتصح احملاكاة مبا

ا جيب أو احملاكاة بالضار أو مب واالغاليط والتوبيخات اليت بازائها هي هذه االثنا عشر، وتدخل يف مخسة غري االمكان
 .وقد شحن هذا يف الفصل من التعليم االول بامثلة. نطقي ضده، أو التحريف، أو الصناعة التصديقية، أو كونه غري



 904                    ابن سينا- املنطق

 وهو ضرب خيلط القول فيه باحلركات الشمالية واالشكال. منه" فورطيقي"وخاصة " أيف"و مث يقايس بني طراغوذيا

اىل ذلك والقائل به بأيب  ء يذمون ذلك ويشبهون الشاعر املفتقروكان القدما. االستدراجية يف أخذ الوجوه وبأغاين
على " فورطيقي"خميل، والحيتاج اىل شيء من ذلك، فيكون  فهو بنفسه" أيف"وأما . زرة، بل جيعلونه أسوأ حاال منه

 .هذا القياس أحسن

. ينشد زعق وزمر دة رجل فيمافأن الثلث منه أخذ بالوجوه وليس بشعر، ومافيه أيضا غناء، وعلى حنو عا وباجلملة

 .ويتساقط به على أنه ليس كل حركة وشكل أستدراجي مذموما، بل الذي يتحاشى منه

كالم، ويكون لقائل أن يقول ان طراغوديا  والطراغوذيا قد ميكن أن يطول البيت منه حىت يكون مكان احلرانفاقي
دخل بعض أجزاءه والقالئل منها غناء وأخذ فان الشيء اذا  وايضا. فوزن فقط" أيف"وأما . حامع لكل شيء

والن هذا أمنا يعرض عند . كان ألذ، وخصوصا وهلا أن تدل بالقوة والعمل مجيعا بالوجوه، وكان هلا أشكال،
 .ذلك ومثل. ولو كان أختالط ذلك بطراغوديا يف مدة طويلة لسمج. ويكون مدة يسرية أنقضائه

خمتلف وكأنه طراغوذيات كثرية  فأنه" أيف" حماكاة منط واحد، وأما وأيضا من فضائل طراغوذيا أنه مقصور على
املعىن فيه بسرعة، كأنه منتشرخفي غري مستقيم، الن  جمموعة يف خرافة واحدة؛ ويكون ذلك منتشرا، وأن ظهر فيه

 فال تكون فاذا تعداه وان كانت احملاكاة والصنعة لذيذة،. اجلملة غرضا واحدا الوزن الواحد امنا يالئم من تلك
 .اال لغرض واحد مناسبة

. للمعلم االول؛ وقد بقى منه شطر صاحل "الشعر"هذا هو تلخيص القدر الذي وجد يف هذه البالد من كتاب 

املطلق، ويف علم الشعر حبسب عادة هذا الزمان، كالما شديد  واليبعد أن جنتهد حنن فنبتدع يف علم الشعر
واهللا  .صر على هذا املبلغ، فأن وكد غرضنا االستقصاء فيما ينتفع به يف العلومهاهنا فلنقت وأما. التحصيل والتفصيل

 .أعلم وأحكم

 .من الكتاب، وهي مشتملة على تلخيص املنطق ، وجنز بتمامه اجلملة االوىل"الشفاء"مت الفن التاسع من كتاب 

 .واحلمد هللا رب العاملني
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